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National News in Bengali 
 

অনুরাগ ঠাকুর খেল া ইন্ডিযা ইউন্ডনভান্ডসিটি খগমস 2021-এর খ ালগা, 

মাসকট, জান্ডসি এবং সঙ্গীলের উলমাচন কলরলেন 

কেন্দ্রীয় যুব ববষয়ে ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুর়াগ ব িং ঠ়াকুর এবিং ের্ণ়াটকের র়াজ্যপ়াল 

টিব  কগহলট 01 এবিল, 2022-এ, কবঙ্গ়ালুরু কেবিয়়াকম কেকল়া ইন্ডিযা 

ইউন্ডনভান্ডসিটি খগমস 2021 (KIUG 2021) এর কল়াকগ়া, জ়্াব ণ, ম়া েট এবিং 

 ঙ্গীকের উকম়াচন েকরকেন । বিম  িংটির েকপ়াজ্ েকরকেন েন্নড র য়াপ়ার চন্দন 

খেঠি । KIUG 2021 ের্ণ়াটকে 24 এবিল কিকে 3 কম, 2022 এর মকে 

অনুবিে হকব। 

এটি KIUG এর ন্ডিেীয  িংস্করর্ । িিম  িংস্করর্টি 2020  ়াকল ওবডশ়া দ্ব়ার়া 

কহ়াে ের়া হকয়বেল ৷ কে়াবিি  িংেকটর ে়ারকর্ KIUG 2021 স্থবগে েকর 

2022  ়াকল অনুবিে ের়ার ব দ্ধ়ান্ত কনওয়়া হয় ৷ ের্ণ়াটে কগমক র ল়াইি 

আপকিকটর জ্ন্য এেটি কেকল়া ইবিয়়া অয়াপও চ়ালু েকরকে । KIUG 2021-এ 

 ়ার়া কেশ কিকে 20টি ক্রীড়া িবেবনবিত্বে়ারী ি়ায় 4500 জ্ন ক্রীড়াববে অিংশগ্রহর্ 

েরকব।  
 

সংসৃ্কন্ডে মন্ত্রক ‘Temple 360’ ওলযবসাইট চা ু কলরলে 

 িংসৃ্কবে ও ববকেশ ববষয়ে মন্ত্রী মীন়াক্ষী কলবে ‘লটম্প  360’ ন়ামে এেটি 

ওকয়ব ়াইট চ়ালু েকরকেন । আজ়্াবে ে়া অমৃে মকহ়াৎ কবর অিংশ বহ ়াকব এেটি 

অনুি়ান চল়াে়ালীন এটির উকভ়ািন ের়া হয় । 
 

Temple 360 সম্পলকি : 

• Temple 360 হল এেটি বিবজ্ট়াল প্ল্য়াটফমণ কযে়াকন কযকেউ কযকে়ান স্থ়ান 

কিকে 12টি কজ্য়াবেবলণঙ্গ এবিং চরি়াকমর েশণন েরকে প়াকর, য়া  ব়ার জ্ন্য 

 ুববি়াজ্নে েকর কে়াকল এবিং প়াশ়াপ়াবশ ম়ানুষকে মবিকরর  ়াকি  িংযুক্তও 

র়াকে । 

• ওকয়ব ়াইটটি এেজ্ন িক্তকে ই-েশণন, ই-ি ়াে, ই-আরবে এবিং অন্য়ান্য 

বববিন্ন পবরকষব়া  প়ােন ের়ার অনুমবে িে়ান েকর । Temple 360 হল 

এমন এেটি ওকয়ব ়াইট কযে়াকন কজ্ কেউ ি়ারে কিকে কযকে়াকন়া  ময় 

এবিং কযকে়াকন়া জ়্ায়গ়া কিকে ে়াকের পেকির মবিকর কযকে প়াকরন। 
 

 

• এই ওকয়ব ়াইকটর  ়াহ়াকে, কেউ বিবজ্ট়ালি়াকব ববদ্যম়ান  বকচকয় ি়াবমণে 

বহিু েীিণস্থ়ানগুবলর মবহম়া িেযক্ষ েরকে প়াকর৷ ওকয়ব ়াইটটি এেজ্ন 

িক্তকে ই-আরবে এবিং অন্য়ান্য বববিন্ন পবরকষব়া  প়ােন ের়ারও অনুমবে 

কেয়। 
 

ক্রীডা মন্ত্রক খ ান্ড ং ন্ডনমম িল র জন্য ইউলনলস্কা েহন্ডবল  USD 72,124 োড 

ন্ডিলযলে 

ি়ারে  রে়াকরর যুব ববষয়ে ও ক্রীড়া মন্ত্রে 2022-এ UNESCO ফ়াি ফর 

এবলবমকনশন অফ কি়াবপিং ইন কপ়াটণ -এর জ্ন্য USD 72,124 আবিণে অনুে়ান 

বেকয়কে ৷ এটি নযযনেম  ম্মে মযকের বদ্বগুর্ পবরম়ার্ অিণ ৷ 29-31 ক কেম্বর 

2019-এর মকে প্য়াবরক  অনুবিে 7COP-এর করকজ়্াবলউশন অনু ়াকর, র়াজ্য 

েলগুবল ে়াকের বনজ্ বনজ্ কেকশর বনয়বমে ব়াকজ্কটর 1% ইউকনকস্ক়াকে 

কেল়ািুল়ায় কি়াবপিং বনময ণল ের়ার েহববকল অবে়ান র়াে়ার জ্ন্য  ম্মে হকয়বেল । 
 

 মলবি: 

2021  ়াকল, ি়ারে ইউকনকস্ক়া েহববকল 28172 ম়াবেণ ন িল়ার অনুে়ান বেকয়বেল। 

এই অনুে়ানেৃে েহববল 2020-2025 অপ়াকরশন়াল কেৌশল ব়াস্তব়ায়কন  হ়ায়ে়া 

ের়ার জ্ন্য ব্যবহ়ার ের়া হকব। 

 

International News in Bengali 
 

হালঙ্গন্ডরর প্রধানমন্ত্রী ন্ডহলসলব চেুর্ি খমযালি ন্ডবজযী হলযলেন ন্ডভক্টর অরবান 

হ়াকঙ্গবরর িি়ানমন্ত্রী, বিক্টর অরব়ান 2022  ়াকল কেকশর  ়াি়ারর্ বনবণ়াচকন জ্কয়র 

ফকল ট়ান়া চেুিণ কময়়াকে জ্য়ী হকয়কেন । ে়ার ি়ানপন্থী বফকিজ্ প়াটিণ  কম়াট 

কি়াকটর 98% গর্ন়ার পর  পযর্ণ কি়াকটর 53.1% কি়াট কপকয়কে । 2010 

 ়াকলর কম ম়াক  িি়ানমন্ত্রীর িয বমে়া গ্রহর্ ের়ার পর কিকে 58 বের বয় ী বিক্টর 

অরব়ান EU কে  বকচকয় কববশ  মকয়র জ্ন্য  রে়ার িি়ান হকয়কেন। 
 

জান্ডেসংলের মানবান্ডধকার কাউন্ডি   ঃ ইযান ফ্রাইলক জ বাযু ন্ডবলেষজ্ঞ 

ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত কলরলে 

জ়্াবে িংঘ ম়ানব়াবিে়ার ে়াউবিল (UNHRC) িক্টর ইয়়ান ফ্র়াইকে ম়ানব়াবিে়ার 

ও জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর জ্ন্য ববকের িিম স্ব়ািীন ববকশষজ্ঞ বহক কব বনকয়়াগ 

েকরকে । ি়াাঃ ফ্র়াইকে বেন বেকরর জ্ন্য বনকয়়াগ ের়া  হকয়কে । বেবন টুি়ালু 
এবিং অকেবলয়়ার দ্বদ্বে ন়াগবরেকত্বর অবিে়ারী । এই পেটি অবিবিে ের়া িিম 

ব্যবক্ত হকে চকলকেন ইয়়ান ফ্র়াই, য়ার অকেবলয়়ার এবিং টুি়ালুয়়ার উিয় কেকশর 

ন়াগবরেত্ব রকয়কে | বেবন 2015 প্য়াবর  জ্লব়াযু়  কম্মলকন স্বকপ়ান্নে কেশগুবলর 

হকয় আওয়়াজ্ েুকলবেকলন | 

ম়ানব়াবিে়ার ও জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর জ্ন্য ববকশষ িবেকবেকের পেটি 2021 

 ়াকলর অকক্ট়াবকর UNHRC দ্ব়ার়া দ্বেবর ের়া হকয়বেল । নেুন স্ব়ািীন ববকশষকজ্ঞর 

"আেবিে ও িীরগবের ববপযণয়  হ জ্লব়াযু় পবরবেণ কনর ববরূপ িি়াবগুবল 

েীি়াকব িি়াববে েকর ে়া অেয়ন ও বচবিে ের়ার জ্ন্য বনকেণ শ ি়ােকব।  

র়াষ্ট্রপবে র়াম ন়াি কে়াববি আমে়ারি়াকমর একটি নেুন হলুে টিউবলপ প্রজান্ডের 

ন়াম বেকয়কেন 'দ্বমত্রী' 
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র়াষ্ট্রপবে র়াম ন়াি কে়াববি ে়ার দুই কেকশর য়াত্র়ার কশষ পযণ়াকয় আমে়ারি়াকম 

অবেরর্ েকরকেন | 34 বেকর কনে়ারে়ািক  এটি ে়ার িিম  ফর | এই  ময় 

বেবন ি়াচ শীষণ কনেৃকত্বর  ়াকি আকল়াচন়া েকরকেন, এবিং এেটি নেুন হলুে 

টিউবলপ িজ়্াবের ন়াম বেকয়কেন 'দ্বমত্রী'। 

 

সান্ডবিযার খপ্রন্ডসল ন্ট আল কসািার ভুন্ডসচ নেুন খমযালি জযী হলযলেন 

আকলে ়াি়ার িুব চ  ়াববণয়়ার কিব কিন্ট বহক কব পুনাঃবনবণ়াবচে হকয়কেন । 

কি়াট়ার  িংস্থ়া CeSID এবিং Ipsos Vucic- আকলে ়াি়ার িুব কচর ববজ্কয়র 

পযবণ়াি়া  বেকয়বেল। ববজ্য় কজ়্াকটর জ্ন্য ইউকর়াপ-পন্থী এবিং মেপন্থী কজ়্াকটর 

িবেবনবিত্ব েকরবেকলন এেজ্ন অব রি়াপ্ত ক ন়া কজ্ন়াকরল জ্দ্র়ািকে়া 

কপ়াকন়া | কপ়ালে়ারর়া িববষ্যদ্ব়ার্ী েকরবেকলন কয, িুব কচরর  ়াববণয়়ান িকগ্রব ি 

প়াটিণ  (SNS) 43 শে়ািংশ কি়াকটর কি়াকট জ্য়ী হকব | 
 

চীন সফ ভালব  ৃন্ডর্বী  যিলবক্ষলের জন্য নেুন স্যালট াইট Gaofen-3 

03 উৎলক্ষ ে কলরলে 

চীন  ফলি়াকব লিং ম়াচণ -4ব  রকেকট বজ্উকুয়়ান স্য়াকটল়াইট লঞ্চ ক ন্ট়ার কিকে 

07 এবিল, 2022 ে়াবরকে এেটি নেুন পৃবিবী পযণকবক্ষর্ স্য়াকটল়াইট  গ়াওকফন-

3 03 উৎকক্ষপর্ েকরকে। এই নেুন স্য়াকটল়াইটটি ে়ার স্থল- মুদ্র র়াি়ার 

স্য়াকটল়াইট নক্ষত্রপুকের অিংশ হকয় উঠকব এবিং গ়াওকফন-3 02 

স্য়াকটল়াইটগুবলর  ়াকি এেটি কনটওয়়ােণ  গঠন েরকব | 

 

State News in Bengali 
 

হন্ডরযানা সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী বাগওযান্ডন ন্ডবমা খযাজনা'-এর েস্য বীমা 

খ াটি া  চা ু কলরলে 

হবরয়়ান়ার েৃবষমন্ত্রী 10 কে়াটি ট়াে়ার ি়ািবমে মযলিকনর  ়াকি ‘লজ ন্ড  িা া  

মুখ্যমন্ত্রী বাগওযান্ডন ন্ডবমা খযাজনা’ কপ়াটণ ়াল চ়ালু েকরকেন | এর অিীকন 

িবেকূল আবহ়াওয়়া ও ি়ােৃবেে দুকযণ়াকগর জ্ন্য েৃষেকের ফ কলর ক্ষবেপযরর্ 

কেওয়়া হকব । 
 

ন্ডস্কম সম্পলকি : 

• এই বস্কমটির অিীকন  ববজ্ ও মশল়ার জ্ন্য িবে এের 30,000 ট়াে়া এবিং 

ফকলর জ্ন্য িবে এের 40,000 ট়াে়া ক্ষবেপযরর্ কেওয়়া হকব |  

• েৃষকের অবে়ান হকব বীম়ােৃে পবরম়াকর্র ম়াত্র 5 শে়ািংশ অিণ়াৎ, শ়াে ববজ্ 

এবিং মশল়ার জ্ন্য িবে এের 750 ট়াে়া এবিং ফকলর জ্ন্য িবে এের 1000 

ট়াে়া । 

• বস্কমটি 21টি শস্য- 14টি  ববজ্, 2টি মশল়া এবিং 5টি ফল েি়ার েকর ৷ এই 

বস্কমটি ক ই  মস্ত েৃষেকের জ্ন্য ঐবিে হকব য়ার়া 'কমবর ফ়া ়াল কমর়া 

বকয়়ার়া' (এেটি ওকয়ব কপ়াটণ ়াল য়ার ম়ােকম র়াকজ্যর েৃষেকের  মস্য়ার 

 ম়াি়ান ের়া হকব) এর অিীকন বনববিে হকবন। 
 

অন্ধ্রপ্রলিলে প্রর্ম ‘She Auto ' স্ট্যাি খসট-আ  করা হলযলে 

মবহল়া এবিং ে়াত্রীকের বনর়াপে পবরবহন িে়াকনর এেটি পেকক্ষকপর উকেকে  অন্ধ্র 

িকেকশর বচতু্তকর পুবলশ বেনটি ‘She Auto’ েয়াি স্থ়াপন েকরকে | এটি এই 

র়াকজ্য এেটি িিম িরকনর উকদ্য়াগ । আরটিব  ব়া  েয়াি, মবহল়া ববেববদ্য়ালয় 

এবিং বেরুপবের রুইয়়া হ়া প়াে়াকল বেনটি ‘She Auto’ েয়াি স্থ়াপন ের়া 

হকয়কে। 

অন্ধ্রিকেকশর মুখ্যমন্ত্রী YS জ্গন কম়াহন করবি 13টি কজ্ল়ার উকদ্ব়ািন েকরকেন 

অন্ধ্রপ্রলিলের মুখ্যমন্ত্রী YS জগন খমাহন খরন্ডি, 4 এন্ডপ্র  খসামবার গুনু্টর 

খজ ার োলি ল্লীলে ন্ডভন্ড ও কনফালরলির মাধ্যলম রালজযর 13টি নেুন 

খজ া উলিাধন কলরলেন । ফ স্বরূ , রালজয খমাট খজ ার  িংখ্য়া হলব 

26টি। সংসিীয ন্ডনবিাচনী এ াকালক গাই  ন্ডহলসলব ব্যবহার কলর নেুন 

খজ াগুল া তেন্ডর করা হলযলে । 13টি নেুন খজ া হওয়়ার সালর্ সালর্ 

অন্ধ্রপ্রলিলে এেন খমাট 26টি খজ া হকয়কে ।  
 

বনকে নেুন কজ্ল়া এবিং ে়াকের  ের েপ্তকরর ে়াবলে়া কেওয়়া হল: 

1. আলুবর  ীে়ার়াম়া র়াজু্ কজ্ল়া – প়াকেরু 

2. অন্নময় কজ্ল়া - র়ায়কচ়াটি 

3. আন়ােপল্লী – আন়ােপল্লী 

4. ব়াপেল়া – ব়াপেল়া 

5. এলুরু - এলুরু 

6. ে়াবেন়াে়া – ে়াবেন়াে়া 

7. কে়ান়া  ীম়া – অমল়াপুরম 

8. ম়ান্যম কজ্ল়া - প়াবণেীপুরম 

9. ন়াবিয়়াল - ন়াবিয়়াল 

10. NTR কজ্ল়া - ববজ্য়ওয়়াড়া 

11. প়ালন়ািু - নর ়ার়াওকপট়া 

12. শ্রী ব়াল়াবজ্ কজ্ল়া - বেরুপবে 

13. শ্রী  েয ়াই কজ্ল়া - পুট্টপ়াটিণ  
 

র়াজ্স্থ়াকন প়াবলে হল গঙ্গ়াউর উৎ ব 

র়াজ্স্থ়ান, মেিকেশ, গুজ্র়াট এবিং পবিমবকঙ্গর বেেু অিংকশ গঙ্গ়াউর উৎ ব 

প়াবলে হকয়কে । এটি র়াজ্স্থ়াকনর  বকচকয় গুরুত্বপযর্ণ উৎ ব গুবলর মকে এেটি 

এবিং র়াজ্য জু্কড অেযন্ত উত্ ়াকহর  ়াকি উত্ বটি প়ালন ের়া হয়। ম়াচণ  কিকে 

এবিল পযণন্ত এই উৎ কবর  ময় মবহল়ার়া িগব়ান বশকবর স্ত্রী কগৌরীর পযজ়্া েকর। 

এই উত্ কবর ম়ােকম ফ ল ে়াট়া, ব ন্ত,  ন্ত়ান জ্মে়ান এবিং দ্ববব়াবহে ববেস্তে়া 

উেয়াপন ের়া হয় । 

উত্তরিকেকশর মুখ্যমন্ত্রী ‘সু্কল চকল়া অবিয়ান’ উকদ্য়াগ চ়ালু েকরকেন 

মুখ্যমন্ত্রী কয়াগী আবেেযন়াি উত্তরিকেকশর ি়ািবমে এবিং উচ্চ ি়ািবমে ববদ্য়ালকয় 

100 শে়ািংশ ে়াত্রে়াত্রীকের নবিিুবক্ত বনবিে ের়ার জ্ন্য 'সু্কল চকল়া অবিয়ান' 

শুরু েকরকেন । এটি এেটি  রে়ারী কঘ়াষর়্া, য়া র়াজ্য  রে়ার দ্ব়ার়া ি়ািবমে 

বশক্ষ়ার িববষ্যে এবিং ি়ািবমে ববদ্য়ালকয়র  ়ামবগ্রে উন্নয়কনর জ্ন্য এেটি িকচষ্ট়া 

চ়াল়াকব । 
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োন্ডম নাডু সরকার জরুন্ডর অবস্থার সময জনসাধারলের উলেলে 

‘Kaaval Uthavi’ অযা  চা ু কলরলে 

ে়াবমলন়াডুর মুখ্যমন্ত্রী, এম কে ে়াবলন ‘Kaaval Uthavi’ ন়ামে এেটি অয়াপ 

চ়ালু েকরকেন, য়া ন়াগবরেকের কযকে়াকন়া জ্রুবর পবরবস্থবেকে পুবলকশর  হ়ায়ে়া 

কপকে  ়াহ়াে েরকব । অয়াপটিকে ষ়াটটি দ্বববশষ্টয রকয়কে, য়া পুবলশ েকর়াল রুকম 

জ্রুবর  েেণ ে়া প়াঠ়াকে ব্যবহৃে হয় । জ্রুবর ল়াল কব়াে়াম টিকপ ব্যবহ়ারে়ারীর 

ল়াইি অবস্থ়ান বনয়ন্ত্রর্ েকক্ষর  ়াকি কশয়়ার ের়া হকব । ব্যবহ়ারে়ারী বনেটেম 

পুবলশ কেশন/টহল গ়াবডটিও শন়াক্ত েরকে প়াকর। 

অয়াপটিকে এেটি জ্রুরী  হ়ায়ে়া এবিং এেটি ি়ায়়াল  ুববি়া রকয়কে (ি়ায়়াল-

112/100/101)। ি়ায়়াল 100  ুববি়া অয়াপটির  ়াকি এেীিয ে ের়া হকয়কে। 

এটিকে কম়াব়াইল-বিবত্তে অবিকয়াকগর জ্ন্য এেটি  ুববি়া রকয়কে । 

অন্য়ান্য দ্বববশষ্টযগুবলর মকে রকয়কে পুবলশ কেশন কল়াকেট়ার, েকর়াল রুম 

বিকরক্টবর,  ়াইব়ার আবিণে  পবেণ ে অবিকয়াগ, অন্য়ান্য জ্রুরী কহপল়াইন, 

 েেণ ে়া/ববজ্ঞবপ্ত ব়ােণ ়া, য়ানব়াহন য়াচ়াইেরর্, ট্র়াবফে লঙ্ঘকনর জ্ন্য জ্বরম়ান়া ই-

কপকমন্ট, পুবলশ কিবরবফকেশন পবরকষব়া), হ়াবরকয় য়াওয়়া নবি িবেকবেন, 

ে়াবমলন়াডু পুবলশ ব টিকজ্ন অয়াপ , 112-ইবিয়়া অয়াপ ইেয়াবে | 
 

মধ্যপ্রলিে সরকার মুখ্যমন্ত্রী উদ্যম ক্রান্ডি খযাজনা চা ু কলরলে 

মেিকেকশর মুখ্যমন্ত্রী বশবর়াজ্ ব িং কচৌহ়ান  ‘উদ্যম ক্র়াবন্ত’ কয়াজ্ন়া চ়ালু েকরকেন 

। েমণেেণ ়াকের মকে, MSME ববি়াকগর  িংব়ােপকত্রর কঘ়াষর়্া অনু ়াকর, 

মেিকেকশর মুখ্যমন্ত্রী ‘উদ্যম ক্র়াবন্ত’পবরেপন়াটি িিমব়াকরর মকে়া নকিম্বর 

2021  ়াকল কঘ়াষর়্া ের়া হকয়বেল, েকব এটি েেনই ে়াযণের ের়া হয়বন । এই 

িেকপর অিীকন যুবেকের বনজ্স্ব েমণ িংস্থ়াকনর উকেকে 50 লক্ষ ট়াে়া কিকে 

শুরু েকর 1 ট়াে়া অববি ঋর্ কেওয়়া হকব । এই বস্ককমর এেটি অনন্য দ্বববশষ্টয হল 

র়াজ্য  রে়ার 3%  ুকের িেুণ বে এবিং এেই ়াকি এেটি ব্য়াঙ্ক গ্য়ার়াবন্ট িে়ান 

েরকব। 
 

কেিাটক দুধ উৎ ািনকারীলির জন্য সমবায ব্যাঙ্ক প্রন্ডেষ্ঠা কলরলে 

ের্ণ়াটকের মুখ্যমন্ত্রী, ব়া ির়াজ্ কব়াম়াই ‘Nandini Ksheera Samridhi 

Cooperative Bank’ িবেি়া েকরকেন | এটি এেটি দ্ববপ্ল্ববে উকদ্য়াগ, য়া দুি 

উৎপ়ােনে়ারীকের জ্ন্য আরও কববশ আবিণে শবক্তর কয়াগ়ান কেকব । ের্ণ়াটে হল 

কেকশর এেম়াত্র র়াজ্য, য়া দুি উৎপ়ােনে়ারীকের জ্ন্য এেকচটিয়়া ব্য়াঙ্ক স্থ়াপন 

েকরকে । কেন্দ্রীয় স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী অবমে শ়াহ ‘Nandini Ksheera Samridhi 

Cooperative Bank’ -এর কল়াকগ়া চ়ালু েরকলন। 
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FICCI FY23-এর জন্য ভারলের ন্ডজন্ড ন্ড  বৃন্ডির হার 7.4% অনুমান 

কলরলে 

কফি়াকরশন অফ ইবিয়়ান কচম্ব়ার অফ েম়া ণ অয়াি ইি়াবে (FICCI) 2022-

23 (FY23) আবিণে বেকরর জ্ন্য ি়ারকের বজ্বিবপ 7.4 শে়ািংশ বৃবদ্ধর অনুম়ান 

েকরকে ৷ Ficci-এর অিণননবেে আউটলুে  মীক্ষ়া 03 এবিল, 2022-এ 

িে়াবশে হকয়বেল ৷ িবেকবেকন বল়া হকয়কে কয র়াবশয়়া-ইউকক্রন দ্বকের ে়ারকর্ 

মযেবৃবদ্ধ ববেব্য়াপী অিণননবেে পুনরুদ্ধ়াকরর জ্ন্য  বকচকয় বড চয়াকলে ৷ 

ম়াচণ  2022: GST বহ ়াকব GoI  বণে়াকলর  কবণ়াচ্চ 1.42 লক্ষ কে়াটি ট়াে়া  িংগ্রহ 

েকরকে 

মাচি  মালস ভারলের অর্িনীন্ডের সবিকাল র সবলচলয বড GST সংগ্রহ করা 

হলযলে ।  ণ্য ও  ন্ডরলষবা কর (GST) সংগ্রহ খমাট 1,42,095 খকাটি টাকা, 

যা 2022 সাল র জানুযারীলে খসট করা 1,40,986 খকাটি টাকার আলগর 

সলবিাচ্চ খরক ি  খভলেলে । 
 

গুরুত্বপযর্ণ বেে: 

• ম়াচণ  2022 এর র়াজ্স্ব গে বেকরর এেই ম়াক র েুলন়ায় 15% কববশ এবিং 

ম়াচণ  2020 এর আকয়র েুলন়ায় 46% কববশ৷ 

• পণ্য আমে়াবন কিকে র়াজ্স্ব ম়াক  25% কববশ বেল কযে়াকন অিযন্তরীর্ 

কলনকেন কিকে র়াজ্স্ব (পবরকষব়া আমে়াবন  হ) গে বেকরর এেই ম়াক র 

েুলন়ায় 11% কববশ বেল। 

• 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক ,  িংগৃহীে কম়াট GST র়াজ্স্ব বেল 1,42,095 

কে়াটি ট়াে়া, কেন্দ্রীয় বজ্এ টি 25,830 কে়াটি ট়াে়া, র়াকজ্যর GST 32,378 

কে়াটি ট়াে়া, ইবন্টকগ্রকটি GST 74,470 কে়াটি ট়াে়া, য়ার মকে পণ্য 

আমে়াবনকে  িংগৃহীে 39,131 কে়াটি ট়াে়া  হ , এবিং পণ্য আমে়াবনকে 

 িংগৃহীে 981 কে়াটি ট়াে়া  হ 9,417 কে়াটি ট়াে়া ক  । 
 

সরকার প্রকান্ডেে েথ্য অনুসালর ভারলের বান্ডেজয োটন্ডে FY22 এ 88% 

খবলডলে 

 রে়ার দ্ব়ার়া িে়াবশে েথ্য অনুয়ায়ী, ি়ারকের ব়াবর্জ্য ঘ়াটবে 87.5 শে়ািংশ 

কবকড 2021-22  ়াকল $192.41 বববলয়ন হকয়কে, য়া আকগর বেকর $102.63 

বববলয়ন বেল । গে অিণবেকর কম়াট রপ্ত়াবন $417.81 বববলয়ন িল়াকরর নেুন উকচ্চ 

কপৌৌঁকেকে, আমে়াবনও $610.22 বববলয়কনর নেুন উকচ্চ কপৌৌঁকেকে | এর ফলস্বরূপ 

$192.41 বববলয়ন ব়াবর্জ্য ঘ়াটবে হকয়কে। 
 

ADB অনুমান কলরলে খয FY23-এ ভারলের অর্িনীন্ডে 7.5% বৃন্ডি  ালব 

এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট ব্য়াঙ্ক 2022  ়াকল েবক্ষর্ এশীয় অিণনীবের জ্ন্য 7 

শে়ািংশ  বম্মবলে বৃবদ্ধর অনুম়ান েকরকে, কযে়াকন এই অঞ্চকলর বৃহত্তম অিণনীবে 

ি়ারে চলবে অিণবেকর 7.5 শে়ািংশ বৃবদ্ধ প়াকব বকল অনুম়ান েকরকে  ৷ য়াইকহ়াে, 

ইউকক্রকন র়াবশয়়ার আগ্র়া ন, ক্রম়াগে েকর়ান়াি়াইর়া  (COVID-19) মহ়াম়ারী 

কিকে উদ্ভূে অবনিয়ে়া এবিং ম়াবেণ ন যুক্তর়াকষ্ট্রর কফি়াকরল বরজ়্াকিণ র েকঠ়ার 

দৃবষ্টিবঙ্গর জ্ন্য ঝুৌঁ বে দ্বেবর েকরকে । 
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ম্য়াবনল়া-বিবত্তে বহুপ়াবক্ষে েহববল  িংস্থ়া, এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট ব্য়াঙ্ক 

(ADB) ে়ার ফ্ল্য়াগবশপ এবশয়়ান কিকিলপকমন্ট আউটলুে (ADO) 2022-এ 

ি়ারেীয় অিণনীবের GDP বৃবদ্ধর হ়ার অনুম়ান েকরকে, বনেরূপ: 

• 2022-23 (FY23): 7.5 শে়ািংশ 

• 2023-24 (FY24): 8.0 শে়ািংশ 
 

গুজরাট সরকার ন্ডবশ্বব্যাংক, AIIB খর্লক 7,500 খকাটি টাকা ঋে খ লে 

চল লে 

ববেব্য়ািংে এবিং এবশয়়ান ইনফ্র়াে়ােচ়ার ইনকিেকমন্ট ব্য়াঙ্ক (AIIB) জ়্াবনকয়কে 

কয গুজ্র়াট  রে়াকরর বমশন সু্কল অফ এবিকলি িেপ 7,500 কে়াটি ট়াে়ার ঋর্ 

কপকে চকলকে, য়ার লক্ষয র়াকজ্য বশক্ষ়ার ম়ান উন্নে ের়া । র়াজ্য  রে়ার বমশন 

সু্কল অফ এবিকলি উকদ্য়াকগর অিীকন আগ়ামী প়াৌঁ চ বেকর 10,000 কে়াটি ট়াে়া 

ব্যয় েরকব, য়া র়াকজ্যর 35,133টি  রে়াবর এবিং 5,847টি অনুে়ান ি়াপ্ত 

সু্কলগুবলকে েি়ার েরকব। 
 

RBI মুদ্রানীন্ডে 2022 অনুযাযী মম  হার অ ন্ডরবন্ডেি ে রাো হলযলে 

েয়  েকস্যর মবনট়াবর পবলব  েবমটি (এমবপব ) 4 শে়ািংকশ করকপ়া করট 

অপবরববেণ ে র়াে়ার পকক্ষ  বণ ম্মেি়াকব কি়াট বেকয়কে । MPC েবমটি বরি়া ণ 

করকপ়া করট 3.35 শে়ািংকশ অপবরববেণ ে র়াকে ে়ারর্ র়াবশয়়ার ইউকক্রকন 

আগ্র়া কনর ফকল মুদ্র়াস্ফীবে বৃবদ্ধ কপকয়কে । বরজ়্ািণ  ব্য়াঙ্ক অফ ইবিয়়ার 

(আরববআই) গিনণর শবক্তে়ান্ত ে়াক র কনেৃকত্ব ি়ারেীয় বরজ়্ািণ  ব্য়াকঙ্কর মুদ্র়া 

নীবে েবমটি ট়ান়া 11 েম ব়ার করকপ়া করট অপবরববেণ ে করকেকে । করকপ়া করট ব়া 

স্বপকময়়ােী ঋকর্র হ়ার 22 কম, 2020 ে়াবরকে কশষব়াকরর মকে়া পবরবেণ ন ের়া 

হকয়বেল | ে়ারপর কিকে, এই করটটি 4 শে়ািংশ রকয় কগকে। 
 

ন্ডনলচ বেি মান খরটগুন্ড  প্রিান করা হলযলে - 

• পবলব  করকপ়া করট: 4.00% 

• বরি়া ণ করকপ়া করট: 3.35% 

• ম়াবজ্ণ ন়াল ষ্ট়াবিিং কফব বলটি: 4.25% 

• ব্য়াঙ্ক করট: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

উত্তরপ্রলিে ভারলের েীষি সবন্ডজ উৎ ািনকারী হলয উলঠলে 

উত্তরিকেশ  ববজ্র শীষণ উৎপ়ােে হকয় উকঠকে | এই ে়াবলে়ায় পবিমবঙ্গ 

বদ্বেীয় স্থ়াকন অবস্থ়ান েকরকে | 2021-22  ়াকলর েথ্য অনু ়াকর, অন্য়ান্য শীষণ 

 ববজ্ উৎপ়ােনে়ারীর মকে মেিকেশ (20.59 কমট্রিে টন), ববহ়ার (17.77 

কমট্রিে টন) এবিং মহ়ার়াষ্ট্র (16.78 কমট্রিে টন) যি়াক্রকম েৃেীয়, চেুিণ এবিং পঞ্চম 

স্থ়াকন রকয়কে । 
 

েীষি ফ  উৎ ািনকারী: 

• অন্ধ্রিকেশ শীষণ ফল উৎপ়ােে বহক কব রকয় কগকে । শ়াে- ববজ্, মশল়া 

এবিং কর়াপর্ শকস্যর উৎপ়ােন েকম য়াওয়়ায় ি়ারকের উদ্য়ান চ়াকষর 

উৎপ়ােন আকগর বেকরর (2020-21) কিকে 2021-22  ়াকল 0.4% েকম 

333.25 বমবলয়ন টন হকে প়াকর । 

• 2021-22  ়াকল, অন্ধ্র িকেশ 18.01 বমবলয়ন টন ফল উৎপ়ােন েরকব বকল 

আশ়া ের়া হকি, য়া 2020-21  ়াকল 17.7 বমবলয়ন টন কিকে কবকডকে । 

মহ়ার়াষ্ট্র 12.3 বমবলয়ন টন ফল উৎপ়ােন েরকব বকল আশ়া ের়া হকি, য়া 

2020-21  ়াকল 11.74 বমবলয়ন টন কিকে কববশ । 
 

ভারলের খবকারলের হার মাচি  মালস 7.6%-এ খনলম এলসলে, যা 2022 

সাল র খফব্রুযান্ডরলে 8.1% ন্ডে  

ক ন্ট়ার ফর মবনটবরিং ইবিয়়ান ইকে়ানবম (CMIE) এর েথ্য অনু ়াকর, ি়ারকে 

 ়ামবগ্রে কবে়ারকত্বর হ়ার 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক  7.6 শে়ািংকশ কনকম এক কে । 

এই হ়ার 2022  ়াকলর কফব্রুয়়াবরকে বেল 8.10 শে়ািংশ । িবেকবেকন আরও বল়া 

হকয়কে কয যবেও  ়ামবগ্রে কবে়ারকত্বর হ়ার কেকশ হ্র়া  কপকয়কে, ি়ারকের মকে়া 

এেটি "েবরদ্র" কেকশর জ্ন্য এটি এেনও অকনে উচ্চ ।  

হবরয়়ান়া 26.7 শে়ািংকশর  ়াকি 2022  ়াকলর ম়াচণ  ম়াক   কবণ়াচ্চ কবে়ারকত্বর হ়ার 

করেিণ  েকরকে । এর পকর রকয়কে র়াজ্স্থ়ান (25%) এবিং জ্মু্ম ও ে়াশ্মীর (25%), 

ববহ়ার (14.4%), বত্রপুর়া (14.1%) এবিং পবিমবঙ্গ (5.6%) ।  
 

খফাবিস ন্ডবন্ড যন্ডনযারস 2022: ন্ডবলশ্বর সবলচলয ধনী ব্যন্ডক্তলির োন্ড কা 

প্রকাে করা হলযলে 

2022  ়াকলর কফ়াবণ  বববলয়কনয়়ারকের ে়াবলে়াটি িে়াবশে হকয়কে, য়া ববকের 

 বকচকয় িনী ব্যবক্তকের ে়াবলে়া  িংেলন েকর, য়ার়া এই  ময় র়াবশয়়া-ইউকক্রন 

দ্বে, েকর়ানি়াইর়া  মহ়াম়ারী এবিং মন্থর ব়াজ়্াকরর িি়াকব আক্র়ান্ত হকয়বেল। 

ইলন ম়াস্ক, কট ল়া এবিং কপ একির িবেি়াে়া $219 বববলয়ন  পকের  ়াকি 

িিমব়াকরর জ্ন্য কফ়াবণক র ে়াবলে়ার শীকষণ রকয়কে । ইলন ম়াস্ক কফ়াবণক র 

বববলয়কনয়়ারকের ে়াবলে়ায় 219 বববলয়ন িল়াকরর  পে হ শীকষণ রকয়কেন, 

ে়ারপকর 171 বববলয়ন িল়াকরর  ়াকি অয়াম়াজ্ন িি়ান কজ্ফ কবকজ়্া  বদ্বেীয় 

স্থ়াকন রকয়কেন | 
 

Here is the list of the top 10 billionaires: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Country 

1 Elon Musk $219 B Tesla, United States 
2 Jeff Bezos $171 B Amazon, United States 

3 
Bernard 

Arnault & 
family 

$158 B LVMH, France 

4 Bill Gates $129 B 
Microsoft, United 

States 

5 
Warren 
Buffett 

$118 B 
Berkshire Hathaway, 

US 
6 Larry Page $111 B Google, United States 
7 Sergey Brin $107  B Google, United States 

8 
Larry 

Ellison 
$106 B Oracle, United States 

9 
Steve 

Ballmer 
$91.4 B 

Microsoft, United 
States 

10 
Mukesh 
Ambani 

$90.7  B Reliance Ind Ltd, India 
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Forbes Billionaires 2022: ভারলের  ুরুষ ন্ডবন্ড ল্নারলির োন্ড কা 

মুকেশ আম্ব়াবন ববেব্য়াপী ে়াবলে়ায় 10 েম স্থ়াকন রকয়কেন, ে়ার পকর রকয়কে 

বশপপবে এবিং আে়াবন গ্রুকপর িবেি়াে়া কগৌেম আে়াবন, য়ার  পে গে বেকর 

ি়ায় 40 বববলয়ন িল়ার কবকড আনুম়াবনে 90 বববলয়ন িল়াকর কপৌৌঁকেকে। 
 

Here are the top 10 richest Indians on the Forbes Billionaires List 

2022: 
 

Rank Name Net Worth Company 
10th 
rank 

Mukesh 
Ambani 

($90.7 
billion) 

Reliance 
Industries Ltd 

11th 
rank 

Gautam 
Adani 

($90 billion) Adani Group 

47th 
rank 

Shiv Nadar 
($28.7 
billion) 

HCL 
Technologies 

56th 
rank 

Cyrus 
Poonawalla 

$24.3 billion) 
Serum Institute 

of India 
81st 
rank 

Radhakishan 
Damani 

($20 billion) DMart 

89th 
rank 

Lakshmi 
Mittal 

($17.9 
billion) 

ArcelorMittal 

91st 
rank 

Savitri Jindal 
and family 

($17.7 
billion) 

O.P.Jindal Group 

106th 
rank 

Kumar Birla 
($16.5 
billion) 

Aditya Birla 
Group 

115th 
rank 

Dilip 
Sanghvi 

($15.6 
billion) 

Sun 
Pharmaceuticals 

129th 
rank 

Uday Kotak 
($15.3 
billion) 

Kotak Mahindra 
Bank 

 

Forbes বববলয়বনয়়ারকের ে়াবলে়া 2022: ি়ারকের মবহল়া বববলয়কনয়়ার ে়াবলে়া 

বজ্ি়াল গ্রুকপর কচয়়ারপ়া ণন  ়াববত্রী বজ্ি়াল, কফ়াবণক র বববলয়কনয়়া ণ বলে 2022 

অনুয়ায়ী, 17.7 বববলয়ন িল়াকরর  পে  হ ি়ারকের  বকচকয় িনী মবহল়া 

হকয়কেন। 4 জ্ন নব়াগে  হ কম়াট 11 জ্ন ি়ারেীয় মবহল়া এই বের ববেব্য়াপী 

িনীকের ে়াবলে়ায় কয়াগ বেকয়কেন।  

ফ্র়াকঙ্ক়াই  কবকটনকে়াটণ  কময়়া ণ, ি ়ািনী জ়্ায়়ান্ট ল'ওবরয়়াকলর িবেি়াে়ার ন়ােবন  

এই বের বরকপ়াটণ  অনু ়াকর ববকের  বকচকয় িনী মবহল়া বহ ়াকব ে়াবলে়ািুক্ত 

হকয়কেন - $74.8 বববলয়ন  পকের  ়াকি । 2020  ়াকল 48.9 বববলয়ন িল়ার 

কিকে গে দুই বেকর কময়়াক ণর কম়াট  পে উকল্লেকয়াগ্যি়াকব বৃবদ্ধ কপকয়কে। 
 

 

Here’s the list of Indian women on the Forbes Billionaires List 

2022: 
 

Rank Name 
Net 

Worth 
Company 

91. Savitri Jindal 
$17.7 
billion 

Jindal Group 

637. Falguni Nayar 
$4.5 

billion 
Nykaa 

778. Leena Tewari 
$3.8 

billion 
USV Private 

Limited 

913. 
Kiran Mazumdar-

Shaw 
$3.3 

billion 
Biocon 

1238. 
Smita Crishna-

Godrej 
$2.5 

billion 
Godrej 

1579. Anu Aga 
$1.9 

billion 
Thermax 

1645. Mudula Parekh 
$1.8 

billion 

Parekh 
Medisales Pvt 

Ltd 

1729. Radha Vembu 
$1.7 

billion 
Zoho 

Corporation 

2076. 
Sara George 

Muthoot 
$1.4 

billion 
Muthoot 

Finance Ltd 

2448. Kavita Singhania 
$1.1 

billion 
J K Cement 

2578. 
Bhawari Bai 

Surana 
$1 billion Micro Labs 

 

ভারলের কৃন্ডষ রপ্তান্ডন প্রর্মবালরর জন্য 50 ন্ডবন্ড যন মান্ডকি ন   ার 

োন্ডডলযলে 

বচবন, চ়াল, গম এবিং অন্য়ান্য ে়াদ্যশকস্যর রপ্ত়াবনকে উকল্লেকয়াগ্য বৃবদ্ধর ে়ারকর্ 

2021-22 (FY22) অিণবেকর ি়ারে কিকে েৃবষ পকণ্যর রপ্ত়াবন িিমব়াকরর জ্ন্য 

USD 50 বববলয়ন ে়াবডকয়কে । বিকরক্টকরট কজ্ন়াকরল অফ েম়াবশণয়়াল 

ইকন্টবলকজ্ি অয়াি েয়াটিবেে  (DGCI&S),  ব়াবর্জ্য ও বশপ মন্ত্রর়্ালয়, 

অস্থ়ায়ী পবর িংখ্য়ান িে়াশ েকরকে কয, 2021-22  ়াকল েৃবষ রপ্ত়াবন USD 

50.21 বববলয়ন হকয়কে | 
 

ন্ডবষয অনুসালর ন্ডকউএস ওযার্ল্ি  ইউন্ডনভান্ডসিটি র্যান্ডঙ্কং 2022: েীষি 100 এর 

মলধ্য IIT খবালে এবং IIT ন্ডিন্ডল্ল রলযলে 

QS Quacquarelli Symonds  ়াবকজ্ক্ট 2022 দ্ব়ার়া QS ওয়়ার্ল্ণ  ইউবনি়াব ণটি 

র য়াবঙ্কিংকয়র 12 েম  িংস্করর্ িে়াশ ের়া হকয়কে | ববষয় অনু ়াকর QS ওয়়ার্ল্ণ  

ইউবনি়াব ণটি র্য়াবঙ্কিংগুবল িবে বের  ম্ভ়াব্য বশক্ষ়ািীকের এেটি বনবেণ ষ্ট ববষকয় 

শীষণস্থ়ানীয় ববেববদ্য়ালয়গুবল  ন়াক্ত েরকে  হ়ায়ে়া ের়ার জ্ন্য  িংেবলে হয়। 

ববষয় অনু ়াকর QS ওয়়ার্ল্ণ  ইউবনি়াব ণটি র য়াবঙ্কিংগুবল কম়াট 51টি শ়াে়াকে েি়ার 

েকর, প়াৌঁ চটি ববসৃ্তে ববষকয়র কক্ষত্রগুবলকে এটি ববিক্ত। 

• েল়া ও ম়ানববে 

• িকেৌশল ও িযুবক্ত 

• জ্ীবন ববজ্ঞ়ান ও ঔষি 

• ি়ােৃবেে ববজ্ঞ়ান 

•  ়াম়াবজ্ে ববজ্ঞ়ান ও ব্যবস্থ়াপন়া 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8317/wbcs-achievers-batch-for-wbcs-group-a-b-c-d-exam-bengali-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 02 April to 08 April of 2022  

6 http://www.adda247.com/bn/   |   https://t.me/Adda247Bangla   |   www.careerpower.in   |  Adda247 App 
 
 

Top institutes under each category: 

Category Top Institute(Rank 1) 

েল়া ও ম়ানববে অিকফ়ািণ  ববেববদ্য়ালয় (ইউকে) 

িকেৌশল ও িযুবক্ত 
ম্য়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ 

(ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

জ্ীবন ববজ্ঞ়ান ও ঔষি হ়ািণ ়ািণ  ববেববদ্য়ালয় (ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

ি়ােৃবেে ববজ্ঞ়ান 
ম্য়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ 

(MIT) (USA) 

 ়াম়াবজ্ে ববজ্ঞ়ান ও 

ব্যবস্থ়াপন়া 
হ়ািণ ়ািণ  ববেববদ্য়ালয় (ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র) 

 

ি়ারেীয় ইনবেটিউট: 

ইবিয়়ান ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (IIT)-কব়াকম্ব 65 েম এবিং ইবিয়়ান 

ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (IIT)- বেবল্ল 72েম স্থ়াকন রকয়কে | এইদুটি 

ি়ারেীয় ইনবেটিউট য়া ইবেবনয়়াবরিং এবিং কটেকন়ালবজ্ ববি়াকগর অিীকন শীষণ 

100 র য়াঙ্ক-এ রকয়কে | IIT Bombay কস্ক়ার েকরকে 79.9 এবিং IIT বেবল্ল 78.9 

কস্ক়ার েকরকে। 
 

শীষণ 3 QS ববে ববেববদ্য়ালয় র্য়াবঙ্কিং 2022: 

1. ম্য়া ়াচুক ট  ইনবেটিউট অফ কটেকন়ালবজ্ (MIT), 

2. অিকফ়ািণ  ববেববদ্য়ালয়, 

3. েয়ানকফ়ািণ  ববেববদ্য়ালয় এবিং কেমবিজ্ ববেববদ্য়ালয়। 

 

Business News in Bengali 
 

গ্রামীে এ াকা এবং মন্ডহ ালির উন্নন্ডের জন্য Flipkart ফাউলিেন চা ু 

করা হলযলে 

কেশীয় ই-েম়া ণ জ়্ায়়ান্ট, দ্য বফ্ল্পে়াটণ  গ্রুপ ন্ডি কাটি  ফাউলিেন গঠন েকরকে 

এবিং ক টির উকভ়ােনও েকরকে | এটি এেটি নেুন প্ল্য়াটফমণ কযে়াকন গ্র়ামীর্ 

এল়াে়ার উন্নয়ন এবিং মবহল়া ও অন্য়ান্য  ুববি়াববঞ্চে  ম্প্রে়াকয়র ম়ানুষকের 

উন্নবের জ্ন্য  ুকয়াগ িে়ান ের়া হকব | Flipkart ফ়াউকিশন বেকরর পর বের 

িকর বফ্ল্পে়াকটণ র বশক্ষ়াকে ে়াকজ্ ল়াবগকয় ববসৃ্তে এল়াে়া জু্কড আগ়ামী েশকে 

িেযক্ষ ও পকর়াক্ষি়াকব 20 বমবলয়ন ম়ানুকষর জ্ীবনকে ইবেব়াচেি়াকব িি়াববে 

ের়ার লক্ষয করকেকে | 
 

HP একটি  মেি- ন্ডরলষবাযুক্ত হাইন্ডি  ওযাকি  ইলকান্ডসলস্ট্ম প্রিানকারী 

হওযার উলেলে Poly খক অন্ডধগ্রহে কলরলে 

HP  $1.7 বববলয়ন িল়াকরর বববনমকয় Poly কে অবিগ্রহর্ েকরকে । Poly হল 

অবফ  েবমউবনকেশন বিি়াই  কযমন কহিক ট, কিস্ক কফ়ান এবিং  ফ্টওয়য়ার 

িস্তুেে়ারে  িংস্থ়া। HP  দ্ব়ার়া কিস্কটপ  ফ্টওয়য়ার  রবর়াহে়ারী  িংস্থ়া 

Teradici-কে অবিগ্রহর্ ের়ার আট ম়া  পকর ব দ্ধ়ান্তটি কনওয়়া হয়  ৷ 
 

Agreement News in Bengali 
 

NTPC এবং GGL  াই যুক্ত প্রাকৃন্ডেক গ্যালস সবুজ হাইলরালজন 

একন্ডিে করলে সম্মে হলযলে 

পবরকবকশর উপর কফ়াে়া  বেকয়, NTPC ে়াওয়়াক  GGL (Gujarat Gas 

Limited) প়াইপি ন্য়াচ়ার়াল গ্য়া  (PNG) কনটওয়়াকেণ   বুজ্ হ়াইকর়াকজ্ন 

বমবিে ের়ার উকদ্য়াগ বনকয়কে । কম়াবহে ি়াগণব, CEO, NTPC REL & ED 

RE, NTPC এবিং  েীব কুম়ার, MD-GGL এবিং GSPL-এর উপবস্থবেকে, দুটি 

 িংস্থ়ার মকে এেটি আনুি়াবনে চুবক্ত স্ব়াক্ষবরে হয় ৷ 

NTPC ে়াওয়়াক  এই হ়াইকর়াকজ্ন বমিন িেপটি এেটি যুগ়ান্তে়ারী এবিং এটি 

কেকশর িিম িরকর্র উকদ্য়াগ । এটি রিন বশপকে বিে়াবণন়াইজ্ ের়ার এবিং কেকশর 

জ্ন্য জ্ব়াল়াবন স্বয়িং পযর্ণে়া অজ্ণ কনর বেকে এেটি পেকক্ষপ ।  
 

Arya.ag জান্ডেসংলের ‘ললাবা  কমপ্যাক্ট খনটওযাকি  ভারে’-এ খযাগ 

ন্ডিলযলে 

এেটি  মবিে শস্য ব়াবর্জ্য প্ল্য়াটফমণ  Arya.ag,  ইউন়াইকটি কনশন  কল়াব়াল 

েমপ্য়াক্ট ইবিয়়াকে কয়াগে়ান েকরকে, য়া কস্বি়ায়  ়াবণজ্নীন কটে ইে়ার 

নীবেগুবল কমকন চলকে এবিং জ়্াবে িংকঘর কটে ই উন্নয়ন লক্ষযগুবলকে  মিণন 

ের়ার জ্ন্য পেকক্ষপ বনকয়কে৷ 
 

গুরুে মেি ন্ডিক: 

• ইউন়াইকটি কনশন  কল়াব়াল েমপ্য়াক্ট হল েকপণ়াকরট গিকনণি-চ়াবলে 

স্থ়াবয়কত্বর এেটি উন্নে ে়াঠ়াকম়া, য়া  েস্যকের ম়ানব়াবিে়ার, িম, পবরকবশ 

এবিং দুনীবেববকর়ািী েশটি নীবে অনু ়াকর ব্যব ়া পবরচ়ালন়া েরকে  ়াহ়াে 

েকর । 

• উপরন্তু,  েস্যকের 2030  ়াকলর মকে SDG অজ্ণ কনর জ্ন্য পেকক্ষপ বনকে 

হকব । 

• বেণ ম়াকন 550 টিরও কববশ  িংস্থ়া রকয়কে য়ার়া ইবিয়়া কনটওয়়ােণ , UN 

GCNI-এর  েস্য৷ 
 

HAL এবং ইজরালয  অযালরালেস খবসামন্ডরক ন্ডবমানগুন্ড লক মধ্য-এযার 

ন্ডরফুলয ালসি রূ াির করলে একন্ডিে হলযলে  

এেটি উকল্লেকয়াগ্য উন্নয়কন, বহিুস্ত়ান অয়াকর়ানটিি বলবমকটি (HAL) এবিং 

ই র়াকয়ল অয়াকর়াকপ  ইি়াবেজ্ (IAI) ি়ারকে কব ়ামবরে য়াত্রীব়াহী ববম়ানকে 

ম়াবি বমশন টয়াঙ্ক়ার ট্র়ািকপ়াটণ  (MMTT) ববম়াকন রূপ়ান্তর েরকে এেটি 

 মকঝ়াে়া ি়ারে (MoU)  ়াক্ষর েকরকে৷  
 

গুরুে মেি ন্ডিক: 

• নেুন স্ব়াক্ষবরে চুবক্তর অিীকন HAL ি়াে-ম়াবলে়ান়ািীন কব ়ামবরে (য়াত্রী) 

ববম়ানকে ে়াকগণ়া এবিং পবরবহন ক্ষমে়া  হ এয়়ার বরফুকয়বলিং ববম়াকন রূপ়ান্তর 

েরকব । 

• HAL এেটি বববৃবেকে বকলকে কয, এই পেকক্ষপটি ি়ারকের িবেরক্ষ়া 

বশকপ নেুন ক্ষমে়া এবিং  ়ািয়ী িে়ান েরকব । 
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•  মকঝ়াে়া ি়ারে অনু ়াকর, এটি য়াত্রী কিকে ে়াকগণ়া ববম়াকনর রূপ়ান্তকরর 

প়াশ়াপ়াবশ MMTT রূপ়ান্তরকেও েি়ার েকর৷ 

• এেজ্ন িবেরক্ষ়া েমণেেণ ়ার মকে, এেটি কব়াবয়িংকয়র 767জ্ন য়াত্রীব়াহী 

ববম়াকনর রূপ়ান্তবরে হওয়়ার  ম্ভ়াবন়া রকয়কে৷  

 

Appointment News in Bengali 
 

GoI ববনয় কম়াহন কে়ায়়াত্র়াকে নেুন ববকেশ  বচব বহ ়াকব বনযুক্ত েকরকে 

ভারে সরকার IFS ন্ডবনয খমাহন খকাযািালক ভারলের নেুন ন্ডবলিে সন্ডচব 

ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত কলরলে। ন্ডেন্ডন বেি মালন 2020 সাল র মাচি  খর্লক খন াল  

ভারলের দূে ন্ডহলসলব িান্ডযে  া ন করলেন । ন্ডেন্ডন বেি মান ন্ডবলিে সন্ডচব 

হষিবধিন ন্ডরং ার স্থালন ন্ডনযুক্ত হলবন, ন্ডযন্ডন 30 এন্ডপ্র , 2022-এ অবসর 

গ্রহে করলবন । 

খকাযািা একজন 1988-ব্যালচর ভারেীয ফলরন সান্ডভি স (IFS) অন্ডফসার, 

যার ন্ডবলিেী  ন্ডরলষবায 32 বেলররও খবন্ডে অন্ডভজ্ঞো রলযলে । ন্ডেন্ডন 2015 

খর্লক 2017 সা   যিি প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র খমান্ডির অন্ডফলস (PMO) কাজ 

কলরলেন, খসইসালর্ আগস্ট্ 2017 খর্লক খফব্রুযান্ডর 2020  যিি ফ্রালি 

ভারলের রাষ্ট্রদূে ন্ডহলসলবও কাজ কলরলেন। 
 

NABH-এর খচযার াসিন ন্ডহলসলব নাম খিওযা হলযলে মলহে ভামিালক 

ইন্দ্রিস্থ ববেববদ্য়ালকয়র ি়াই -চয়াকিলর, মকহশ ি়ামণ়াকে হ়া প়াে়াল এবিং 

স্ব়াস্থযক ব়া িে়ানে়ারীকের (NABH) জ্ন্য জ়্ােীয় স্বীেৃবে কব়াকিণ র নেুন 

কচয়়ারপ়া ণন বহ ়াকব বনযুক্ত ের়া হকয়কে । NABH হল ি়ারকের কে়ায়়াবলটি 

ে়াউবিকলর (QCI) এেটি গঠনমযলে কব়ািণ  । এটি হ়া প়াে়াল এবিং অন্য়ান্য স্ব়াস্থয 

 ুববি়ার গুর্ম়ান এবিং শিং ়াপকত্রর জ্ন্য ম়ানেণ্ড বনিণ়ারকর্র জ্ন্য ে়ায়ী ি়াকে । 

NABH এবশয়়ান ক ়া ়াইটি ফর কে়ায়়াবলটি ইন কহলি কেয়়ার (ASQua)-এর 

কব়াকিণ র  েস্য। 
 

 ঃ এস রাজু ন্ডজও ন্ডজকযা  সালভি  অফ ইন্ডিযার ন্ড ন্ডজ ন্ডহসালব িান্ডযে 

ন্ডনলেন 

ি়াাঃ এ  র়াজু্ 01 এবিল, 2022 কিকে ে়াযণেরীি়াকব বজ্ওলবজ্েয়াল  ়াকিণ  অফ 

ইবিয়়া (GSI) এর মহ়াপবরচ়ালে বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব গ্রহর্ েকরকেন । বেবন আরএ  

গডে়াকলর স্থ়াকন বনযুক্ত হন, বযবন 31 কশ ম়াচণ , 2022-এ গ্রহর্ েকরন । এর আকগ, 

ি়াাঃ র়াজু্ এই পকে অবেবরক্ত মহ়াপবরচ়ালে বহ ়াকব অবিবিে বেকলন | 

ি.এ . র়াজু্ 1988  ়াকল বজ্ওলবজ্েয়াল  ়াকিণ  অফ ইবিয়়াকে কয়াগে়ান েকরন। 

ে়ার েমণজ্ীবকনর ি়ািবমে  ময়ে়াকল, বেবন উত্তর িকেকশর বুকিলেি গ্র়াবনটিে 

েমকপ্ল্কির িয ে়াবিে ম্য়াবপিংকয় গুরুত্বপযর্ণ িয বমে়া প়ালন েকরবেকলন এবিং 

ক ়ান়ার েবনজ্েরকর্র উপর এেটি েেন্তও  প়ােন েকরবেকলন এবিং ঝ়াৌঁ ব  

কজ্ল়ার উত্তরিকেকশর বুকিলেণ্ড অঞ্চকল িয -পবরকবশগে মযে়ায়ন েকরবেকলন।  
 

ন্ডবকাে কুমারলক ন্ডিন্ডল্ল খমলরা খর  কল িালরেলনর ম্যালনন্ডজং ন্ড লরক্টর 

ন্ডহসালব ন্ডনযুক্ত করা হলযলে 

ববে়াশ কুম়ারকে বেবল্ল কমকট্র়া করল েকপণ়াকরশন (DMRC)-এর নেুন ব্যবস্থ়াপন়া 

পবরচ়ালে বহক কব বনযুক্ত ের়া হকয়কে । বেবন মঙু্গ ব িং-এর স্থ়াকন বনযুক্ত হকবন, 

য়ার কময়়াে 31 ম়াচণ , 2022-এ কশষ হকয়কে । মঙু্গ ব িং 1 জ়্ানুয়়ারী, 2012  ়াল 

কিকে DMRC-এর ব্যবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে বেকলন | ই শ্রীিরন এবিং ম়াঙু্গ ব িংকয়র 

পর ববে়াশ কুম়ার হকলন DMRC এর েৃেীয় ব্যবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে। বেবন প়াৌঁ চ 

বেকরর জ্ন্য এই পকে বনযুক্ত ি়ােকবন।  
 

ফামিইন্ডজ আন্ডমর োনলক িযাি অযাোলস র ন্ডনযুক্ত কলরলে 

ফ়ামণইবজ্, এেটি কি়াক্ত়া স্ব়াস্থযক ব়া " ুপ়ার অয়াপ", ে়ার নেুন িচ়ার়াবিয়ান 

উকম়াচন েকরকে, কযে়াকন ববলউি  ুপ়ারে়ার আবমর ে়ানকে কে়াপ়াবনর িয়াি 

অয়াম্ব়াক ির বহক কব বনযুক্ত েকরকে । ফ়ামণইবজ্ িয়াকির ে়াবয়কত্ব রকয়কে API 

কহ়াবর্ল্িং  বলবমকটি । এই অিংশীে়াবরত্ব িয়াকির ববে়াকশ এবিং ি়ারকে স্ব়াস্থযক ব়া 

 পকেণ  কি়াক্ত়াকের  কচেনে়া ব়াড়াকে  হ়ায়ে়া েরকব । 
 

RBI ন্ড ন্ডসন্ডব ব্যালঙ্কর এমন্ড -ন্ডসইও ন্ডহসালব মুরন্ড  নটরাজনলক  ুনরায 

ন্ডনলযালগর অনুলমািন ন্ডিলযলে 

ি়ারেীয় বরজ়্ািণ  ব্য়াঙ্ক (আরববআই) বিব বব ব্য়াকঙ্কর ব্যবস্থ়াপন়া পবরচ়ালে এবিং 

িি়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া (এমবি এবিং ব ইও) বহ ়াকব মুরবল এম নটর়াজ্নকে দুই 

বেকরর জ্ন্য ব়াড়াকন়ার অনুকম়ােন বেকয়কে । ে়ার ববিণে কময়়াে 29 এবিল, 2022 

কিকে 28 এবিল, 2024 পযণন্ত িকয়াজ্য হকব । নটর়াজ্ন এবিল 2009 কিকে 

ব্য়াকঙ্কর এমবি এবিং ব ইও বহ ়াকব ে়াবয়ত্ব প়ালন েরকেন । 

আরববআই ব্য়াকঙ্কর িি়ান বনবণ়াহীকের কময়়াে 15 বেকরর জ্ন্য  ীম়াবদ্ধ েকরকে 

এবিং নটর়াজ্ন 2024  ়াকল ব্য়াকঙ্কর কনেৃকত্ব 15 বের পযর্ণ েরকব৷ 

 

Banking News in Bengali 
 

Axis Bank Citibank-এর ইন্ডিযা কনন্ডজউমার ব্যবসালক 12,325 খকাটি 

টাকায ক্রয কলর ন্ডনলযলে 

Citigroup কঘ়াষর়্া েকরকে কয, Axis Bank Citibank-এর ইবিয়়ার 

েনবজ্উম়ার ব্যব ়াকে USD 1.6 বববলয়ন (12,325 কে়াটি ট়াে়া)এর  এেটি নগে 

চুবক্তকে অবিগ্রহর্ েকরকে | এই কলনকেন Citibank India-এর েনবজ্উম়ার 

ব্য়াবঙ্কিং ব্যব ়াগুবল  হ হকব, য়ার মকে বরকটল ব্য়াবঙ্কিং, কক্রবিট ে়ািণ , কি়াক্ত়া ঋর্ 

এবিং  পে ব্যবস্থ়াপন়া অন্তিুণ ক্ত রকয়কে । 
 

DAY-NRLM িারা SHG ন্ড লঙ্কলজ HDFC ব্যাঙ্ক খসরা  ারফরন্ডমং 

ব্যাঙ্ক ন্ডহসালব ন্ডবলবন্ডচে হলযলে 

HDFC ব্য়াঙ্ক বলবমকটি েীনেয়়াল অকন্তয়ােয় কয়াজ্ন়া - ন্য়াশন়াল রুর়াল 

বলিবলহুি বমশন(DAY-NRLM) দ্ব়ার়া স্ববনিণ র কগ়ািী(SHG) বলকঙ্ককজ্ ক র়া 

প়ারফবমণিং ব্য়াঙ্ক বহ ়াকব বনবণ়াবচে হকয়কে ৷ অনুি়ানটি ি়ারে  রে়াকরর গ্র়ামীর্ 

উন্নয়ন মন্ত্রে দ্ব়ার়া নয়়াবেবল্লর ববজ্ঞ়ান িবকন আকয়়াবজ্ে হকয়বেল । HDFC ব্য়াঙ্ক 

হল এেম়াত্র কব রে়ারী ব্য়াঙ্ক য়াকে NRLM দ্ব়ার়া SHG গুবলকে ে়াকের 

অবে়াকনর জ্ন্য পুরসৃ্কে ের়া হকয়কে। 

কেন্দ্রীয় গ্র়ামীর্ উন্নয়ন মন্ত্রী বগবরর়াজ্ ব িং  HDFC ব্য়াকঙ্কর কটে ই জ্ীববে়া 

উকদ্য়াকগর িি়ান কে কিঙ্ককটকশর হ়াকে পুরস্ক়ারটি েুকল কেন | 
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RBI রাজয/লকন্দ্রোন্ডসে অঞ্চ গুন্ড র জন্য WMA সীমা 47,010 খকাটি 

টাকা ন্ডনধিারে কলরলে 

অিণননবেে পবরবস্থবেকে উন্নবের েি়া উকল্লে েকর বরজ়্ািণ  ব্য়াঙ্ক অফ ইবিয়়া 

শুক্রব়ার র়াজ্য এবিং কেন্দ্রশ়াব ে অঞ্চলগুবলর জ্ন্য ওকয়জ্ অয়াি বমন  

অয়ািি়াকি  (WMA ) 51,560 কে়াটি ট়াে়া কিকে েবমকয় 47,010 কে়াটি 

ট়াে়া েকরকে ৷ WMA হল এেিরকনর স্বপকময়়ােী ঋর্, য়া RBI দ্ব়ার়া  রে়ারকে 

িে়ান ের়া হয় | এটি receipts  এবিং payments এর মকে কে়াকন়া অ ঙ্গবে 

ি়ােকল ে়া ঠিে েরকে  হ়ায়ে়া েকর। 
 

HDFC ব্য়াঙ্ক এবিং HDFC বলবমকটকির এেীিয ে হওয়়ার কঘ়াষর়্া ের়া হকয়কে 

HDFC ন্ড ন্ডমলট  এবং HDFC ব্যাংক ন্ড ন্ডমলটল র  ন্ডরচা না  ষিি 

HDFC ইনলভস্ট্লমন্টস ন্ড ন্ডমলট  এবং HDFC খহান্ডর্ল্ংস ন্ড ন্ডমলটল র 

সালর্ এবং HDFC ন্ড ন্ডমলটল র মলধ্য একন্ডিে হওযার জন্য একটি খযৌন্ডগক 

িেকপর অনুলমািন কলরলে | ফ স্বরূ , ন্ডস্কমটি কাযিকর হল ,  াবন্ড ক 

খেযারলহার্ল্াররা HDFC ব্যালঙ্কর 100% ন্ডনযন্ত্রে করলব, খযোলন ন্ডবদ্যমান 

HDFC ন্ড ন্ডমলট  খেযারলহার্ল্ারলির 41% মান্ড কানা র্াকলব৷ 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

খেস খ টা স্ট্াটি আ  Pixxel SpaceX-এ োর প্রর্ম স্যালট াইট চা ু 

কলরলে 

Pixxel, এেটি কপ  কিট়া ে়াটণ আপ, SpaceX এর Transporter-4 বমশকন 

ে়ার িিম  পযর্ণ অপ়াকরশন়াল স্য়াকটল়াইট, TD-2 চ়ালু েকরকে । TD-2 হল 

Pixxel-এর িিম পযর্ণ়াঙ্গ স্য়াকটল়াইট, য়া  বণে়াকলর  কবণ়াচ্চ-করকজ়্াবলউশকনর 

হ়াইপ়ারকপেট্র়াল ব়াবর্বজ্যে েয়াকমর়াগুবলর মকে এেটি বহন েকর | এটি 

কে়াপ়াবনটিকে এেটি ববেব্য়াপী স্ব়াস্থয পযণকবক্ষর্ ব্যবস্থ়া গকড কে়াল়ার এে ি়াপ 

ে়াে়াে়াবে বনকয় য়াকব, এটি  প্ত়াকহর  ়াে বেন 24 ঘন্ট়া ে়াজ্ েকর৷ 
 

খজযান্ডেন্ডবিজ্ঞানীরা বৃহেন্ডের যমজ গ্রলহর েনাক্ত কলরলেন 

কজ্য়াবেববণজ্ঞ়ানীর়া K2-2016-BLG-0005Lb ন়াকম ি়াব ের়া বৃহপবের এেটি 

অবিন্ন যমজ্ গ্রকহর আববষ্ক়ার েকরকেন, য়ার ির এেই রেম এবিং বৃহপবে ও 

আম়াকের  যকযণর মকে যেট়া দুরত্ব (462 বমবলয়ন ম়াইল দূকর), ক ই গ্রহটিও ে়ার 

নক্ষত্র কিকে এেই দুরকত্ব (420 বমবলয়ন ম়াইল দূকর) অবস্থ়ান েকর | গকবষর়্াটি 

ArXiv.org-এ বিবিন্ট বহ ়াকব িে়াবশে হকয়কে এবিং রয়য়াল অয়াকে়ানবমেয়াল 

ক ়া ়াইটির ম়াব ে কন়াটি  জ়্ানণ়াকল জ্ম়া কেওয়়া হকয়কে। 
 

গুরুে মেি ন্ডিক: 

• একি়াপ্ল্য়াকনটটি পৃবিবী কিকে ি়ায় 17,000 আকল়ােবষণ দূকর, এবিং এটি 

2016  ়াকল কেপল়ার কপ  কটবলকস্ক়াপ দ্ব়ার়া িিম  ন়াক্ত ের়া হকয়বেল। 

• গ্রহটি  ন়াক্ত েরকে, ববজ্ঞ়ানীর়া আলব়াটণ  আইনে়াইকনর আকপবক্ষেে়া েি 

এবিং মহ়ােষীয় ম়াইকক্র়াকলনব িং ব্যবহ়ার েকরকেন ৷ 

• K2-2016-BLG-0005Lb হল "িিম আবদ্ধ ম়াইকক্র়াকলনব িং 

একি়াপ্ল্য়াকনট য়া স্থ়ান-বিবত্তে কিট়া কিকে আববষৃ্কে হকয়কে৷ 
 

অযামাজন স্যালট াইট ইন্টারলনট চা ু করার জন্য ন্ডেনটি সংস্থার সালর্ 

চুন্ডক্ত স্বাক্ষর কলরলে 

অয়াম়াজ্ন কটে ফ়ামণ প়াৌঁ চ বেকরর কময়়াকে 83টি লঞ্চ বনবিে েকরকে, য়া 

কে়াপ়াবনটি ইবেহ়াক   বণকিি ব়াবর্বজ্যে লঞ্চ য়ানব়াহন  িংগ্রহ বকল ে়াবব ের়া 

হকয়কে । আবরয়়ানকপ , ব্লু অবরবজ্ন, এবিং ইউন়াইকটি লঞ্চ অয়াল়াকয়ি (ULA) 

অয়াম়াজ্কনর কববশরি়াগ িেপ কুইপ়ার স্য়াকটল়াইট স্থ়াপন েরকে  ম্মে হকয়কে, 

য়ার লক্ষয ববেজু্কড বববিন্ন িরকর্র ক্ল়াকয়ন্টকে উচ্চ-গবের, েম কলকটবি িিব্য়াি 

িে়ান ের়া। 
 

গুরুে মেি ন্ডিক: 

• কটে ফ়ামণটি প়াৌঁ চ বেকরর ব্যবি়াকন 83টি লঞ্চ েরকব, কযটি কে়াপ়াবনর 

ইবেহ়াক   বণকিি ব়াবর্বজ্যে লঞ্চ বহ ়াকব ে়াবব ের়া হকয়কে। 

• চুবক্তকে Arianespace-এর Ariane 6 রকেকট 18টি লঞ্চ, কজ্ফ 

কবকজ়্াক র ব্লু অবরবজ্কনর বনউ কলন-এ 12টি লঞ্চ, আরও 15টি লকঞ্চর ববেপ 

 হ, এবিং ULA-এর নেুন কহবি-বলফ্ট লঞ্চ কিবহকেল, Vulcan 

Centaur-এ 38টি ফ্ল়্াইকটর েি়া বল়া হকয়কে৷ 

• কঘ়াষর়্াটি Amazon-এর স্য়াকটল়াইট ইন্ট়ারকনট নক্ষত্রমণ্ডলকে ব়াস্তবে়ার 

এে ি়াপ ে়াে়াে়াবে বনকয় এক কে, ে়ারর্ Elon Musk-এর SpaceX আরও 

Starlink স্য়াকটল়াইট লঞ্চ েরকে চকলকে, কম়াট Starlink স্য়াকটল়াইকটর 

 িংখ্য়া ি়ায় 2300-এ কপৌকেকে এবিং Starlink-এর ববেব্য়াপী গ্র়াহে  িংখ্য়া 

ি়ায় 2.5 লক্ষ হকয়কে ৷ 

 

Schemes and Committees News in 
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CAPSP বস্ককমর ম়ােকম বেউকরকটি  ুববি়া বেকে BSF-এর  ়াকি SBI ট়াই-

আপ কলরলে 

খস্ট্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিযা (SBI) খকন্দ্রীয সেস্ত্র  ুন্ড ে খবেন প্যালকজ 

(CAPSP) ন্ডস্কলমর মাধ্যলম BSF কমীলির আন্ডর্িক ন্ডনরা ত্তা প্রিালনর জন্য 

ব ি ার ন্ডসন্ডকউন্ডরটি খফাসি (BSF) এর সালর্ একটি সমল াো স্মারক 

(MoU)  ়াক্ষর কলরলে ৷ এই সমল াো স্মারকটি কমিরে ন্ডনরা ত্তা বান্ডহনী, 

অবসরপ্রাপ্ত কমীলির  াো ান্ডে  ান্ডরবান্ডরক খ নেনলভাগীলির সুন্ডবধা 

িে়ান েরকব | 
 

েয়াি-আপ ইবিয়়া বস্কম 6 বের পযর্ণ েকরকে 

স্ট্যাি-আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কম 5ই এন্ডপ্র  2022-এ েয বের  মেি কলরলে । 

স্ট্যাি-আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কলমর অধীলন, ন্ডস্কম চা ু হওযার  র খর্লক 1  াে 

33 হাজার 995টিরও খবন্ডে অযাকাউলন্ট 30,160 খকাটি টাকা মঞু্জর করা 

হলযলে । 5ই এন্ডপ্র  2016-এ প্রধানমন্ত্রী খমান্ডি এই ন্ডস্কমটি চা ু 

কলরন্ডেল ন৷ স্ট্যাি আ  ইন্ডিযা ন্ডস্কমটি 2025  ়াল  যিি বাডালনা 

হলযন্ডে ৷ 

খমাট অনুলমান্ডিে অযাকাউন্টগুন্ড র মলধ্য, 6,435টি অযাকাউন্ট ST 

ঋেগ্রহীোলির অিগিে যার 1373.71 খকাটি টাকা মঞু্জর করা হলযলে এবং 

19,310টি অযাকাউন্ট SC ঋেগ্রহীোলির জন্য যার 3976.84 খকাটি টাকা 

মঞু্জর করা হলযলে। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Weekly Current Affairs One-Liners | 02 April to 08 April of 2022  

9 http://www.adda247.com/bn/   |   https://t.me/Adda247Bangla   |   www.careerpower.in   |  Adda247 App 
 
 

 শু া ন ও দুগ্ধাযন ন্ডবভাগ  ‘One Health’  াই ট প্রকল্প  চা ু কলরলে 

ি়ারে  রে়াকরর পশুপ়ালন ও দুগ্ধজ়্াে ববি়াগ (DAHD) এেটি স্ব়াস্থয  হ়ায়ে়া 

ইউবনকটর ম়ােকম এে স্ব়াস্থয ে়াঠ়াকম়া ব়াস্তব়ায়কনর জ্ন্য উত্তর়ােকণ্ড এেটি 

প়াইলট িেপ চ়ালু েকরকে। এই  ইউবনকটর িি়ান লক্ষয হল প়াইলট িেকপর 

স্থ়াপন়ার  ময় কশে়াকন়া প়াকঠর উপর বিবত্ত েকর এেটি জ়্ােীয় এে স্ব়াস্থয 

কর়ািম্য়াপ দ্বেবর ের়া। 
 

সরকার একটি খসন্ডমকন ইন্ডিযা উ লিষ্টা কন্ডমটি গঠন কলরলে 

 রে়ার এেটি ক বমেন ইবিয়়া উপকেষ্ট়া েবমটি গঠকনর কঘ়াষর়্া েকরকে, য়াকে 

শীষণ  রে়াবর েমণেেণ ়া, িবেবিে বশক্ষ়াববে, বশপ এবিং কি়াকমন ববকশষজ্ঞর়া 

অন্তিুণ ক্ত ি়ােকব । ইকলক্ট্রবনি এবিং আইটি মন্ত্রী অবেনী দ্ববষ্ণব, ি়াই -

কচয়়ারপ়ার ন বহ ়াকব ইকলেট্রবনি এবিং আইটি মন্ত্রকের িবেমন্ত্রী র়াজ্ীব 

চন্দ্রকশের  হ েবমটির িি়ান ি়ােকবন । আহ্ব়ায়ে হকবন MeitY,  বচব। 

গুরুে মেি ন্ডিক: 

• কেন্দ্রীয় মবন্ত্র ি়া  ম্প্রবে 'ক বমেন ইবিয়়া' কি়াগ্র়ামকে অনুকম়ােন েকরকে, 

য়া কেকশর ক বমেি়াক্টর এবিং বি কপ্ল্ ম্য়ানুফয়ােচ়াবরিং ইকে়াব কেমকে 

মজ্বুে েরকে কম়াট 76,000 কে়াটি ব্যয় েরকব। 

• বিবজ্ট়াল ইবিয়়া েকপণ়াকরশকনর মকে, ি়ারকের ইকে়াব কেম উন্নয়ন 

কেৌশলগুবলকে চ়াবলে ের়ার জ্ন্য এেটি ববকশষ এবিং বনকববেে "ইবিয়়া 

ক বমেি়াক্টর বমশন (ISM)" িবেবিে হকয়কে৷ 

• ি়ারকের ইকে়াব কেমকে ি ়াবরে েরকে  ়াহ়াে ের়ার জ্ন্য গুরুত্বপযর্ণ 

অন্তদৃণবষ্ট িে়াকনর জ্ন্য েলটি িবে বেন ম়াক  অন্তে এেব়ার বমবলে হকব, 

একে বল়া হকয়কে, েবমটির কময়়াে হকব এে বের, ে়ারপকর ইকলেট্রবনি 

এবিং েথ্য িযুবক্ত মন্ত্রীর  ম্মবেকে এটি  িংস্ক়ার ের়া হকব।  

• নবগঠিে উপকেষ্ট়া েবমটি এেটি পদ্ধবেগে, েক্ষ এবিং কেৌশলগে উপ়াকয় 

উকেেগুবল পবরচ়ালন়া েরকব,  রে়ার এেটি বববৃবেকে জ়্াবনকয়কে৷ 
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ইন্ডিযা খবাট অযাি খমন্ডরন খো (IBMS) এর চেুর্ি সংস্করে খকান্ডচলে 

সমাপ্ত হলযলে 

ইবিয়়া কব়াট অয়াি কমবরন কশ়া (IBMS) এর 4িণ  িংস্করর্টি কের়াল়ার কে়াবচর 

বলগ়াট্টি ি়া ়াকে অনুবিে হকয়বেল । ইবিয়়া কব়াট অয়াি কমবরন কশ়া (IBMS) হল 

ি়ারকের এেম়াত্র এবিং  বকচকয় িি়াবশ়ালী কনৌে়া এবিং  ়ামুবদ্রে বশপ  পবেণ ে 

িেশণনী । অনুি়ানটির আকয়়াজ্ন েকরকে কে়াবচ বিবত্তে কু্রজ্ এিকপ়া । IBMS 

2022 কনেৃস্থ়ানীয় আন্তজ্ণ ়াবেে িয়াকির প়াশ়াপ়াবশ কেশ জু্কড কেশীয় কনৌে়া 

িস্তুেে়ারেকের িেশণন েকরকে ।  মগ্র ি়ারে কিকে ি়ায় 45 জ্ন িেশণে এবিং 

দুইজ্ন আন্তজ্ণ ়াবেে িেশণে এিকপ়াকে অিংশগ্রহর্ েকরন। 

কে়াবচন কপ়াটণ  ট্র়াে, ি়ারেীয় েে গ়ািণ , ি়ারেীয় কনৌব়াবহনী এবিং কে়াবচন 

বশপইয়়াকিণ র মকে়া কবশ েকয়েটি PSU এবিং  িংস্থ়া এই এিকপ়াকে অিংশ 

বনকয়বেল । IBMS এিকপ়া 2022-এর কফ়াে়া  বেল  ়ামুবদ্রে এবিং কব়াটিিং 

ক ক্টকর MSME-এর িকয়়াজ্নীয়ে়া।  

ইকিকন্ট কনেৃস্থ়ানীয় আন্তজ্ণ ়াবেে িয়াকির প়াশ়াপ়াবশ কেশ জু্কড কেশীয় কনৌে়া 

িস্তুেে়ারেকের িেশণন ের়া হয়। কমবরন়া, ইবেন, কনবিকগশন়াল এবিং অন্য়ান্য 

ব কেম ও  রে়াম ে়াড়াও, মযলি়ার়ার দ্বনপুণ্য কযমন কম়াটরকব়াট, বপি কব়াট, 

কজ্ট স্ক়াই, ে়ায়়াে, ওয়়াট়ার সু্কট়ার, সু্কব়া ি়াইবিিং, বফবশিং কব়াট, ট্রল়ার এবিং 

অন্য়ান্য  ়ামুবদ্রে  রে়াম িেশণন ের়া হকব। 

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

64েম গ্রযান্ডম  ুরস্কার 2022: ন্ডবজযীলির োন্ড কাটি খিেুন 

64েম ব়াবষণে গ্রয়াবম পুরস্ক়ার িিমব়াকরর জ্ন্য অনুবিে হকি এমবজ্এম গ্রয়াি 

গ়াকিণ ন এবরন়ায়, কযে়াকন কট্রির কন়াহ কহ়াে বহক কব উপবস্থে বেকলন । 64েম 

গ্রয়াবম অয়াওয়়ািণ   01 ক কেম্বর, 2020 কিকে 30 ক কেম্বর, 2021-এর মকে 

িে়াবশে করেবিণ িংগুবলকে( িংগীে বশপী, রচন়া এবিং অয়ালব়াম  হ) স্বীেৃবে িে়ান 

েকর । জ্ন ব়াবেকস্ত এগ়াকর়াটি  বণ়াবিে ইকিকন্ট মকন়ানয়ন কপকয়কেন এবিং 

ব়াবেকস্ত  বণ়াবিে প়াৌঁ চটি ইকিকন্ট পুরষ্ক়ার কপকয়কেন।  
 

Here is the list of winners of the 64th annual Grammy Awards: 

S.No Category Winners 

1. 
Album Of The 

Year 
‘We Are’ by Jon Batiste 

2. 
Record Of The 

Year 

‘Leave the door open’ by 

Bruno Mars and Anderson 

Paak 

3. Best New Artist Olivia Rodrigo 

4. Best Rap Album 
“Call Me If You Get Lost,” Tyler, 

the Creator 

5. 
Best R&B Album 

Winner 

“Heaux Tales,” Jazmine 

Sullivan. 

6. Best Rap Song 
“Jail,” Kanye West featuring 

Jay-Z 

http://www.careerpower.in/
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S.No Category Winners 

7. 
Best Country 

Album 

“Starting Over,” Chris 

Stapleton 

8. Song Of The Year 

“Leave the Door Open,” Silk 

Sonic (Brandon Anderson, 

Christopher Brody Brown, 

Dernst Emile II and Bruno 

Mars) 

9. Best Rock Album 
“Medicine at Midnight,” Foo 

Fighters 

10. Best Rock Song 
“Waiting On a War,” Foo 

Fighters 

11. 

Best 

Dance/Electronic 

Album 

“Subconsciously,” Black Coffee 

12. 

Producer of the 

Year, non-

classical: 

Jack Antonoff 

13. Best Music Video “Freedom,” Jon Batiste 

14. 
Best Country 

Song 
“Cold,” Chris Stapleton 

15. Best Folk Album 

“They’re Calling Me Home,” 

Rhiannon Giddens with 

Francesco Turrisi 

16. 
Best Comedy 

Album 
“Sincerely Louis CK,” Louis C.K. 

17. 
Best rap 

performance: 

“Family Ties,” Baby Keem 

featuring Kendrick Lamar 

18. 
Best rock 

performance: 
“Making a Fire,” Foo Fighters 

19. Best music film: “Summer of Soul” 

20. 
Best musical 

theater album: 

“The Unofficial Bridgerton 

Musical” 

21. 
Best global 

music: 
“Mohabbat,” Arooj Aftab 

22. 
Best global music 

album: 

“Mother Nature,” Angélique 

Kidjo 

23. 

Best historical 

album: “Joni 

Mitchell 

Archives, Vol. 1: 

The Early Years (1963-1967) 

24. 

Best Pop Duo / 

Group 

Performance: 

Doja Cat and SZA for “Kiss Me 

More” 

25. 

Best American 

roots 

performance: 

“Cry,” Jon Batiste 

 

রামিরে ন্ডমরলক সরস্বেী সম্মান 2021-এর জন্য নামকরে কলরলেন 

কে কে ববডল়া ফ়াউকিশন কঘ়াষর়্া েকরকে, বববশষ্ট েবব ও  ়াবহবেযে িকফ র 

র়ামেরশ বমিকে ে়াৌঁ র েববে়ার  িংেলন ‘Mein to Yahan Hun’-এর জ্ন্য 

মযণ়াে়াপযর্ণ  রস্বেী  ম্ম়ান, 2021-এ িয বষে ের়া হকব । ি়াপে এেটি বনবণ়াচন 

েবমটি দ্ব়ার়া বনিণ়াবরে হয়, য়ার বেণ ম়ান িি়ান বেকলন িাঃ  ুি়াষ ব  ে়ােপ। 
 

Grammys 2022: ভারেীয-আলমন্ডরকান গান্ডযকা ফাল্গুনী োহ খসরা 

ন্ডেশুলির সঙ্গীে অযা বালমর ন্ডবজযী হলযলেন 

ি়ারেীয়-আকমবরে়ান গ়াবয়ে়া ফ়াল্গুনী শ়াহ ক র়া বশশুকের অয়ালব়াম ববি়াকগ A 

Colorful World  এর জ্ন্য গ্রয়াবম পুরস্ক়ার বজ্কেকেন । ফ়াল্গুনী শ়াহ  ঙ্গীে বশপী 

এ আর রহম়াকনর  ়াকি অবিনয় এবিং  হকয়াবগে়া েকরকেন | বেবনই এেম়াত্র 

ি়ারেীয় বিংকশ়াদ্ভূে মবহল়া বযবন দুব়ার গ্রয়াবমকে ক র়া বশশুকের  ঙ্গীে অয়ালব়াম 

ববি়াকগ মকন়ানীে হকয়কেন । ফ়াল্গুনী শ়াহ এর আকগ ে়ার 2018 অয়ালব়াম Falu’s 

Bazaar এর জ্ন্য এেই ববি়াকগ গ্রয়াবমকে জ্ন্য মকন়ানীে হকয়বেকলন। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

02রা এন্ডপ্র  আিজি ান্ডেক ন্ডেশু বই ন্ডিবস ন্ডহসালব উিযা ন করা হয 

1967  ়াল কিকে িবে বের 2র়া এবিল ইন্ট়ারন্য়াশন়াল কব়ািণ  অন বুে  ফর ইয়়ািং 

বপপল (IBBY) দ্ব়ার়া ইন্ট়ারন্য়াশন়াল বচলকরন  বুে  কি (ICBD) আকয়়াজ্ন 

ের়া হয় | IBBY হল এেটি আন্তজ্ণ ়াবেে অল়ািজ্নে  িংস্থ়া, য়া পড়ার িবে 

অনুি়াবর্ে েরকে এবিং বশশুকের বইকয়র িবে মকন়াকয়াগ ব়াড়াকে প়ালন ের়া 

হয়।  

2022  ়াকল, ে়ান়াি়া  রে়ার : “Stories are wings that help you soar 

every day” এই বনবণ়াবচে বিম বনকয় আন্তজ্ণ ়াবেে বশশু বই বেবক র আকয়়াজ্ন 

েরকে | িবে বের, IBBY-এর এেটি বিন্ন আন্তজ্ণ ়াবেে ববি়াগ 2র়া এবিল ব়া 

ে়ার ে়াে়াে়াবে  মকয় বশশুকের উকেকে এেটি বইকয়র ইকিকন্টর আকয়়াজ্ন 

েকর (য়া ক্ল়াব ে বশশুকের বইকয়র কলেে হয়াি বক্রবিয়়ান অয়াি়ারক কনর 

জ্মবেন)। আকয়়াজ্ে কেশ এেটি বিম ব়াে়াই েকর এবিং  ়ার়া ববকের বশশুকের জ্ন্য 

এেটি ব়ােণ ়া দ্বেবর ের়ার জ্ন্য এেজ্ন  ুপবরবচে কলেে এবিং বচত্রেরকে আমন্ত্রর্ 

জ়্ান়াকন়া হয় । 
 

2রা এন্ডপ্র  2022 ন্ডবশ্ব অটিজম সলচেনো ন্ডিবস  া ন করা হয 

ববে অটিজ্ম  কচেনে়া বেব  িবে বের 2র়া এবিল জ়্াবে িংকঘর  েস্য কেশগুবল 

দ্ব়ার়া প়ালন ের়া হয়।  ়ার়া ববকে অটিজ্ম কপেট্র়াম বি অিণ ়াকর আক্র়ান্ত 

ব্যবক্তকের  পকেণ  ন়াগবরেকের মকে  কচেনে়া ব়াড়াকে বেব টি প়ালন ের়া হয়। 

অটিবেে ক ল্ফ অয়ািকি়াকেব  কনটওয়়ােণ , কল়াব়াল অটিজ্ম িকজ্ক্ট এবিং 

কপশ়াবলে়ার ফ়াউকিশন  হ ন়াগবরে  ম়াকজ্র অিংশীে়ারকের  হ়ায়ে়ায় ববে 

অটিজ্ম  কচেনে়া বেব টি জ়্াবে িংকঘর ববেব্য়াপী কয়াগ়াকয়াগ ববি়াগ এবিং 

জ়্াবে িংকঘর অিণননবেে ও  ়াম়াবজ্ে ববষয়ে ববি়াগ দ্ব়ার়া  িংগঠিে হয় । 'ববে 

অটিজ্ম  কচেনে়া বেব  2022' এর বিম হল is “Inclusive Quality 

Education for All”।  
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মাইন অযাকেন 2022-এ েন্ডন সলচেনো এবং সহাযোর জন্য 

আিজি ান্ডেক ন্ডিবস 

জ়্াবে িংকঘর েবন  কচেনে়া এবিং ম়াইন অয়ােশকন  হ়ায়ে়ার জ্ন্য আন্তজ্ণ ়াবেে 

বেব  িবে বের 4 এবিল প়াবলে হয় । বেব টির লক্ষয হল ে়ািম়াইন  পকেণ  

 কচেনে়া বৃবদ্ধ ের়া এবিং ে়াকের বনময ণকলর বেকে অগ্রগবে ের়া । "ম়াইন 

অয়ােশন" বলকে ে়ািম়াইন এবিং যুকদ্ধর ববকস্ফ়ারে অববশষ্ট়ািংশগুবল পবরষ্ক়ার 

ের়ার এবিং ববপজ্জনে অঞ্চলগুবলকে বচবিে ও কবড়া কেওয়়ার জ্ন্য বববিন্ন 

িকচষ্ট়াকে কব়াঝ়ায়। 

2022  ়াকল জ়্াবে িংকঘর ম়াইন অয়ােশন  ়াবিণ   বেবক র বিম হল theme 

“Safe Ground, Safe Steps, Safe Home.”  
 

জােীয সামুন্ডদ্রক ন্ডিবস 2022 5 এন্ডপ্র   া ন করা হয 

ি়ারকে জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেব  িবে বের 5ই এবিল প়ালন ের়া হয় । এই বের 

জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেবক র 59েম  িংস্করর্ প়াবলে হকয়কে । ববকের এে স্থ়ান কিকে 

অন্য স্থ়াকন পণ্য পবরবহকনর  বকচকয়  ু িংগঠিে, বনর়াপে পদ্ধবে বহ ়াকব 

আন্তাঃমহ়াকেশীয় ব়াবর্জ্য এবিং ববে অিণনীবেকে  মিণন ের়ার  কচেনে়াকে বৃবদ্ধ 

ের়ার উকেকে িবে বের জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেব  প়াবলে হয়। 

জ়্ােীয়  ়ামুবদ্রে বেবক র বিম হল “Sustainable Shipping beyond Covid-

19’’। 
 

উন্নয়ন ও শ়াবন্তর জ্ন্য আন্তজ্ণ ়াবেে ক্রীড়া বেব  2022 

উন্নযন ও োন্ডির জন্য আিজি ান্ডেক ক্রীডা ন্ডিবস (IDSDP) 6ই এন্ডপ্র  

ন্ডবশ্বব্যা ী  ান্ড ে হয। 

এই  ম্ভ়াবন়ার উকেকে  কচেনে়া ব়াড়াকে, 6ই এবিলকে জ়্াবে িংকঘর 

কজ্ন়াকরল অয়াক ম্ববল েেৃণ ে আন্তজ্ণ ়াবেে ক্রীড়া বেব  বহক কব কঘ়াষর়্া ের়া হয় 

। এই বেব টি গ্রহর্ ের়া ম়াকন জ়্াবে িংঘ েেৃণ ে ম়ানব়াবিে়াকরর অগ্রগবে এবিং 

 ়াম়াবজ্ে ও অিণননবেে উন্নয়কন কেল়ািুল়ার ইবেব়াচে িি়াকবর ক্রমবিণম়ান 

স্বীেৃে কেওয়়া। 

IDSDP 2022-এর ববেব্য়াপী ন্ডর্ম হ ,  “Securing a Sustainable and 

Peaceful Future for All: The Contribution of Sport,”,  
 

রুযািায 1994 সাল র গেহেযার উ র আিজি ান্ডেক প্রন্ডেফ ন ন্ডিবস 

রুয়়াি়ায় েুেব কের ববরুকদ্ধ 1994  ়াকলর গর্হেয়ার উপর আন্তজ্ণ ়াবেে 

িবেফলন বেব টি িবে বের 07 এবিল ইউকনকস্ক়া দ্ব়ার়া িরর্ ের়া হয় । 2022 

 ়াকল রুয়়াি়ায় েুেব কের ববরুকদ্ধ গর্হেয়ার 28 েম ব়াবষণেী বচবিে হয় | এটি 

বেল ম়ানব ইবেহ়াক র অন্যেম অিে়ার অে়ায় ।  

ন্ডিলনর ইন্ডেহাস: 

বেনটি 2003  ়াকল জ়্াবে িংকঘর  ়াি়ারর্ পবরষে দ্ব়ার়া িবেবিে হকয়বেল। বেনটি 

হুেু চরমপন্থী কনেৃত্ব়ািীন  রে়ার েেৃণ ে েুেব   িংখ্য়ালঘু  েস্যকের ববরুকদ্ধ 

 িংঘটিে গর্হেয়ার  যচন়াকে িরর্ েকর । ম়াত্র 100 বেকনর মকে, 1 বমবলয়কনরও 

কববশ েুেব   ম্প্রে়াকয়র ম়ানুষকে পবরেবপেি়াকব হেয়া ের়া হকয়বেল । মেপন্থী 

হুেু এবিং অন্য়ান্য য়ার়া গর্হেয়ার ববকর়াবিে়া েকরবেল ে়াকেরও এই  মকয় হেয়া 

ের়া হকয়বেল। 
 

Sports News in  Bengali 
 

Iga Swiatek ন্ডমযান্ডম ওল ন খটন্ডনস 2022 ন্ডেলরা া ন্ডজলেলে 

কপ়াবলশ কটবন  ে়ারে়া ইগ়া  ুয়়াকটে জ়্াপ়াকনর ন়াওবম ও ়াে়াকে 6-4, 6-0 

ক কট হ়াবরকয়কেন । Swiątek-এর এটি বনকজ্র েয়াবরয়়াকরর চেুিণ WTA 1000 

কেে়াব এবিং  ়ামবগ্রেি়াকব ষি ব কঙ্গল  বশকর়াপ়া । এে়াড়াও, এটি ে়ার ট়ান়া 

17েম বশকর়াপ়া জ্য় । এই জ্কয়র ফকল বেবন এেন মবহল়াকের র য়াবঙ্কিংকয়র 1 নম্বর 

স্থ়ানটি েেল েরকবন । 

এই জ্কয়র  ়াকি, 20 বের বয় ী  ুকয়কটে ইবিয়়ান ওকয়ল  এবিং বময়়াবম 

টুনণ়াকমকন্ট পরপর জ্য়ী হওয়়া ম়াত্র চেুিণ মবহল়া হকয় উকঠকেন, য়া েয়াবলকফ়াবনণয়়া 

এবিং কফ্ল়্াবরি়ায় টুনণ়াকমকন্টর বনজ্ বনজ্ অবস্থ়াকনর জ্ন্য " ়ানশ়াইন ি়াবল" ন়াকম 

পবরবচে। 
 

অলেন্ড যা আইন্ডসন্ডস মন্ডহ া ন্ডক্রলকট ন্ডবশ্বকা  2022 ন্ডজলেলে 

বনউবজ্ে়াকির ক্র়াইেচ়াকচণ র হয়াগবল ওি়াকল 03 এবিল, 2022 ে়াবরকে 

অকেবলয়়া ে়াকের  প্তম মবহল়া ববেে়াকপর ফ়াইন়াকল ইিংে়ািকে 71 র়াকন 

হ়াবরকয়বেল । অকেবলয়়া কব়াকিণ  357 র়াকনর করেিণ  ট়াকগণট ক ট েকর । জ্ব়াকব, 

ন্য়াট  ়াইি়ার এে়া  িংগ্র়াম েকরন এবিং বেবন অপর়াবজ্ে 148 র়াকনর ইবনিং  

কেকলন, বেন্তু ে়া  কত্বও ইিংে়াি 43.4 ওি়াকর 285 র়াকন অলআউট হকয় য়ায়। 

অকেবলয়়ার অয়াবল ়া বহবল ম্য়াকচ 170 র়ান েকরন, য়া ববেে়াপ ফ়াইন়াকল কয 

কে়াকন়া বক্রকেট়ার, পুরুষ ব়া মবহল়ার  কবণ়াচ্চ ব্যবক্তগে কস্ক়ার । এে়াড়াও বেবন 

509 র়ান েকর টুনণ়াকমকন্ট  কবণ়াচ্চ র়ান-কস্ক়ার়ার হন । 

টুনণ়াকমকন্টর ক র়া কেকল়ায়়াড হকলন অয়াবল ়া বহবল । ইিংে়াকির ক ়াবফ 

এেকলকে়ান 21টি বি বম ়াল  হ টুনণ়াকমকন্ট  বকচকয় কববশ উইকেট  িংগ্রহ ের়া 

কেকল়ায়ার হন । 2022 ICC মবহল়া বক্রকেট ববেে়াপ বেল মবহল়াকের বক্রকেট 

ববেে়াকপর 12 েম  িংস্করর্ । টুনণ়াকমন্টটি বনউবজ্ে়াকি 4 ম়াচণ  কিকে 3 এবিল 

2022 পযণন্ত অনুবিে হকয়বেল । 
 

মীরাবাই চানুর জীবনী 

মীর়াব়াই চ়ানু  এেন ি়ারকের  বকচকয়  ুপবরবচে ি়াকর়াকত্ত়ালেকের এেজ্ন । 

কট়াবেও অবলবপকে, মবর্পুকরর পযবণ ইম্ফল কজ্ল়ার এেটি কমকয়  ়াইকে়াম 

বমর়াব়াই চ়ানু মবহল়াকের 49 কেবজ্ ি়াকর়াকত্ত়ালন ইকিকন্ট করৌপ্য পেে বজ্কে 

ইবেহ়া  গকডবেকলন ।  

মবর্পুকরর র়াজ্ি়ানী ইম্ফকলর ব়াব ি়া মীর়াব়াই চ়ানু, 26 বের বয় ী এবিং 8 আগে, 

1994-এ জ্মগ্রহর্ েকরবেকলন । যেন বেবন 11 বের বয় ী বেকলন, েেন বেবন 

স্থ়ানীয় ি়াকর়াকত্ত়ালন িবেকয়াবগে়ায় ে়ার িিম স্বর্ণপেে অজ্ণ ন েকরবেকলন । 

বেবন ববে এবিং এবশয়়ান জু্বনয়র চয়াবপয়নবশকপ িবেদ্ববেে়া েরকে বগকয় 

উিকয়ই পেে বজ্কেবেকলন।  
 

কৃন্ডেে: 

• মীর়াব়াই চ়ানু 20 বের বয়ক  আন্তজ্ণ ়াবেে মকঞ্চ আত্মিে়াশ েকরন যেন 

বেবন স্কটে়াকির ল়া কগ়াকে 2014 েমনওকয়লি কগমক  48 কেবজ্ 

ববি়াকগ করৌপ্য পেে বজ্কেবেকলন। 
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• 2017  ়াকল, েয়াবলকফ়াবনণয়়ার আন়াকহইকম ববে ি়াকর়াকত্ত়ালন 

চয়াবপয়নবশকপ মীর়াব়াই ক ়ান়া বজ্কেকে। দুই েশকের মকে এই েৃবেত্ব ের়া 

বেবনই িিম ি়ারেীয় ি়াকর়াকত্ত়ালে । 

• 2018  ়াকল চ়ানুর বপকঠর বনকচর  মস্য়া বেল, য়া ে়াকে  ়ার়া বের িকর 

কযকে়াকন়া টুনণ়াকমকন্ট িবেদ্ববেে়া েরকে ব়াি়া কেয় । 2019  ়াকল, বেবন 

ি়াইে়াকি ববে চয়াবপয়নবশকপ এেটি অববে়াস্য িেয়াবেণ ন েকরবেকলন । 

চেুিণ স্থ়াকন ি়াে়া  কিও বেবন ে়ার েয়াবরয়়াকর িিমব়াকরর জ্ন্য 200 কেবজ্ 

ব়াি়া কিকে ইকিন্টটিকে িরর্ীয় েকর কে়াকলন । 

• এবিল ম়াক  ে়া েকি এবশয়়ান ি়াকর়াকত্ত়ালন চয়াবপয়নবশকপ মীর়াব়াই চ়ানু 

মবহল়াকের 49 কেবজ্ বক্লন অয়াি জ়্ােণ  ইকিকন্ট 119 কেবজ্ ি়ার েুকল 

এেটি নেুন ববে করেিণ  গকডকেন৷  

• 2018  ়াকল, বেবন ি়ারকের  কবণ়াচ্চ কব ়ামবরে ক্রীড়া  ম্ম়ান র়াজ্ীব গ়ািী 

কেলরত্ন কপকয়কেন । চ়ানুকে 2018  ়াকল ি়ারে  রে়ার পদ্মশ্রী পুরস্ক়াকর 

িয বষে েকরবেল। 

• কট়াবেও অবলবপে 2020-এ িবেদ্ববেে়াে়ারী এেম়াত্র ি়ারেীয় 

ি়াকর়াকত্ত়ালে মীর়াব়াই চ়ানু এেটি করৌপ্য পেে বজ্কেকেন৷ 
 

ন্ডমযান্ডম ওল ন খটন্ডনস টুনিালমন্ট 2022: ওভারন্ডভউ 

2022 বময়়াবম ওকপন কটবন  টুনণ়াকমন্টটি কফ্ল়্াবরি়ার বময়়াবম গ়াকিণ কন 22কশ ম়াচণ  

কিকে 3র়া এবিল, 2022 পযণন্ত অনুবিে হকয়কে | এটি এই ইকিকন্টর 37েম 

 িংস্করর্ । বময়়াবম ওকপনকে 2022 ATP টুযকর এেটি ATP ম়াে়া ণ 1000 

ইকিন্ট এবিং 2022 WTA টুযকর এেটি WTA 1000 ইকিন্ট বহ ়াকব কির্ীবদ্ধ 

ের়া হকয়কে। 

বময়়াবম ওকপন (য়া বময়়াবম ম়াে়া ণ ন়াকমও পবরবচে, এবিং বেণ ম়াকন পিরবশকপর 

ে়ারকর্ ইট়াউ দ্ব়ার়া উপস্থ়াবপে বময়়াবম ওকপন ন়াকম পবরবচে) কফ্ল়্াবরি়ার বময়়াবম 

গ়াকিণ কনর হ়ািণ  রে কেবিয়়াকম অনুবিে এেটি কটবন  টুনণ়াকমন্ট । এটি পুরুষকের 

ATP টুযর ম়াে়া ণ 1000  ়াবেণ কটর অিংশ এবিং মবহল়াকের WTA 1000 

 ়াবেণ কটর অিংশ । বময়়াবম ওকপন  ়াি়ারর্ে ম়াচণ  এবিং এবিল ম়াক র মকে অনুবিে 

হয়। 
 

Here is the complete list of winners: 

পুরস্ক়ার ববজ্য়ী র়ান়ার-আপ 

পুরুষকের 

ব কঙ্গল  

ে়াকলণ়া  আলে়ার়াজ্ 

(কপন) 
েয়া প়ার রুি (নরওকয়) 

মবহল়াকের 

ব কঙ্গল  

ইগ়া Świątek 

(কপ়াে়াি) 
ন়াওবম ও ়াে়া (জ়্াপ়ান) 

পুরুষকের 

ি়াবল  

হুব়াটণ  হুরে়াজ্ / জ্ন 

ই ন়ার 

ওকয় বল কুলহফ / বনল 

সু্কপবস্ক 

মবহল়াকের 

ি়াবল  

লর়া ব গমুি / কির়া 

কজ়্াকি়ান়াকরি়া 

কিকর়াবনে়া কুি়ারকমকট়াি়া / 

এবল  কমকটণ ি 
 

সলিাষ রন্ডফ: ভারেীয ফুটব  টুনিালমন্ট 

 কন্ত়াষ ট্রবফ হল এেটি ি়ারেীয় ফুটবল টুনণ়াকমন্ট, য়াকে কেকশর র়াজ্য এবিং বেেু 

 রে়াবর িবেি়ান অিংশগ্রহর্ েকর । এটি 1941  ়াল কিকে ব়াবষণেি়াকব অনুবিে 

হয়। 1941  ়াকল অনুবিে িবেকয়াবগে়ায় ব়ািংল়া িিম ববজ্য়ী হকয়বেল। ট্রবফটির 

ন়াম  কন্ত়াকষর িয়়াে মহ়ার়াজ়্া স্য়ার মনমি ন়াি র়ায় কচৌিুরীর ন়াকম র়াে়া হকয়কে, 

বযবন বেণ ম়াকন ব়ািংল়াকেকশ রকয়কে । স্য়ার মনমি ি়ারেীয় ফুটবল 

অয়াক ়াব কয়শকনর  ি়াপবে বেকলন। 

ববজ্য়ী এবিং র়ান়ার আপকের মকে ট্রবফ ববেরকর্র িরন: 

• টুনণ়াকমকন্টর ববজ্য়ীকে  কন্ত়াষ ট্রবফ কেওয়়া হয়। 

• র়ান়া ণ আপ ট্রবফটিকে েমল়া গুপ্ত ট্রবফ বল়া হয়, য়া িয়়াে ি়াাঃ এ  কে ে়ান 

েকরবেকলন। স্ত্রীর িরকর্ ি়ারেীয় ফুটবল অয়াক ়াব কয়শকনর ি়াক্তন 

 ি়াপবে গুপ্ত়া। 

• েৃেীয় স্থ়ান অজ্ণ নে়ারী েলকে কেওয়়া ট্রবফটিকে  ়াপ়াবঙ্গ ে়াপ বল়া হয়, য়া 

মহীশযর ফুটবল অয়াক ়াব কয়শন (বেণ ম়াকন কেএফএ এ) 1952  ়াকল 

মহীশযকরর এেজ্ন ববখ্য়াে ফুটবল়ার  ়াপ়াবঙ্গর িরকর্ উপস্থ়াপন েকরবেল। 

টুনিালমলন্টর ন্ডবন্যাস: 

• বেকরর পর বের িকর টুনণ়াকমকন্টর ফরম্য়াট পবরবেণ ন হকয়কে। বেণ ম়াকন, 

েলগুবলকে আটটি গ্রুকপ ি়াগ ের়া হকয়কে, য়ার িবেটিকে বেনটি ব়া চ়ারটি 

েল রকয়কে। 

• িবেটি গ্রুপ কিকে আটটি ববজ্য়ী ে়ারপর চ়ারটি ব়াে়াই ের়া েকলর  ়াকি র 

ের়া হয়, য়াকেরকে ব়াে়াই পকবণর মে বেকয় কযকে হকব ন়া এবিং এই ব়াকর়াটি 

েলকে বেনটি েকর গ্রুকপ ি়াগ ের়া হয়। 

• এটি কে়ায়়াটণ ়ার ফ়াইন়াল এবিং ক ে়ান কিকে ক বমফ়াইন়াল ও ফ়াইন়াল। 

 

Obituaries News in Bengali 
 

 ুন্ড ৎজার  ুরস্কার ন্ডবজযী মান্ডকি ন কন্ডব ন্ডরচা ি  হাওযা ি  প্রযাে হলযলেন  

পুবলৎজ়্ার পুরস্ক়ার ববজ্য়ী আকমবরে়ান েবব, বরচ়ািণ  হ়াওয়়ািণ  92 বের বয়ক  

িয়়াে হকয়কেন । বরচ়ািণ  কজ়্াক ফ হ়াওয়়ািণ  13 অকক্ট়াবর 1929  ়াকল ম়াবেণ ন 

যুক্তর়াকষ্ট্রর বক্লিে়াি, ওহ়াইও-এ জ্মগ্রহর্ েকরন। বেবন বেকলন এেজ্ন 

আকমবরে়ান েবব,  ়াবহেয  ম়াকল়াচে, বশক্ষে এবিং অনুব়ােে | 

হ়াওয়়ািণ  1970  ়াকল ’Untitled Subjects’ -এর জ্ন্য পুবলৎজ়্ার পুরস্ক়ার 

বজ্কেবেকলন এবিং 2008  ়াকল ‘’Without Saying’’ ন়ামে ন্য়াশন়াল বুে 

পুরস্ক়াকরর ফ়াইন়াবলে বেকলন। চ়ালণ  বউকিকলয়়াকরর কলে়া “Les Fleurs du 

Mal” -এর অনুব়াে 1983  ়াকল ন্য়াশন়াল বুে অয়াওয়়ািণ  (েেন আকমবরে়ান বুে 

অয়াওয়়ািণ  ন়াকম পবরবচে বেল) বজ্কেবেল। 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


Weekly Current Affairs One-Liners | 02 April to 08 April of 2022  

13 http://www.adda247.com/bn/   |   https://t.me/Adda247Bangla   |   www.careerpower.in   |  Adda247 App 
 
 

Defence News in Bengali 
 

IAF খচেক খহন্ড কপ্টার িারা খগৌরবময  ন্ডরলষবার 60 বের  ম ন্ডেি র 

উিযা ন কলরলে 

ি়ারেীয় ব়াযু়ক ন়া 02 এবিল 2022 ে়াবরকে হ়াবেমকপকটর এয়়ার কফ়া ণ কেশকন 

এেটি েনকক্লকির আকয়়াজ্ন েকরবেল, য়া IAF-এ কচেে কহবলেে়াকরর 

কগৌরবময় পবরকষব়ার 60 বের পযবেণ র িরর্-এ প়াবলে হকয়বেল  । েনকক্লকির 

উকদ্ব়ািন েকরন রক্ষ়ামন্ত্রী শ্রী র়াজ্ন়াি ব িং । েনকক্লি চল়াে়ালীন কচেে 

কহবলেে়াকর রক্ষ়ামন্ত্রী এেটি ববকশষ েি়ার, এেটি েবফ কটববল বুে এবিং এেটি 

ি়ারে মুবি িে়াশ েকরকেন । 
 

েঞ্জর 2022: ভারে-ন্ডকরন্ডগজস্তান খযৌর্ ন্ডবলেষ বান্ডহনীর মহডার 9েম 

সংস্করে 

ি়ারে-বেরবগজ্স্ত়ান জ্কয়ন্ট কপশ়াল কফ়া ণ এি়ার ়াইকজ্র 9ম  িংস্করর্ ম়াচণ -

এবিল, 2022 এ কপশ়াল কফ়াক ণ  কট্রবনিং সু্কল, ব়ােকল়া (HP) এ অনুবিে 

হকয়বেল । এই িবশক্ষর্টি ি়ারে ও বেরবগজ্স্ত়াকনর মকে কয়াগ যত্রকে শবক্তশ়ালী 

েকরকে | 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

শ্রীরাম চাউন্ড যার একটি নেুন বই "Crunch Time: Narendra Modi’s 

National Security Crises " 

িাঃ শ্রীর়াম চ়াউবলয়়াহ়া  "Crunch Time: Narendra Modi’s National 

Security Crises" বশকর়ান়াকমর এেটি নেুন বই বলকেকেন । বইটি নয়়াবেবল্লকে 

ইবিয়়া ইন্ট়ারন্য়াশন়াল ক ন্ট়াকর মীন়াক্ষী কলবে িে়াশ েকরন । বইটির ম়ােকম 

ি়ারকের ববহর়াগে িবেপকক্ষর দ্ব়ার়া  ৃষ্ট বনর়াপত্ত়া হুমবে কিকে কেশকে রক্ষ়া 

ের়ার জ্ন্য র়াকজ্য অেযন্ত িকয়়াজ্নীয় জ্নববে়াক র েি়া েুকল ির়া হকয়কে । 

বইটির ম়ােকম চীন এবিং প়াবেস্ত়াকনর  ়াকি  ঙ্ককটর  ময় িি়ানমন্ত্রী কম়াবের 

ি়ার়াব়াবহে ব দ্ধ়ান্ত গ্রহকর্র পেকক্ষপগুবল ববকেষর্ ের়া হকয়কে । 
 

শ্রীরাম চাউন্ড যার অন্যান্য বইগুন্ড : 

• Trumped: Emerging Powers in a Post-American World 

• International Organizations and Civilian Protection: 

Power, Ideas and Humanitarian Aid in Conflict Zones 

• Politics of the Global Economic Crisis: Regulation, 

Responsibility and Radicalism 

• People Who Influenced the World Over the Past 100 

Years 

• Modi Doctrine: The Foreign Policy of India’s Prime 

Minister 
 

খিন্ডবকা রঙ্গাচারী রন্ডচে “Queen of Fire” নামক একটি নেুন বই 

প্রকান্ডেে হলযলে 

পুরস্ক়ার ববজ্য়ী বশশুকের কলেে এবিং ইবেহ়া ববে, কেববে়া রঙ্গ়াচ়ারী “Queen of 

Fire” ন়াকম এেটি নেুন উপন্য়া  বলকেকেন, য়া ঝ়াৌঁ ব র র়ানী লক্ষ্মীব়াইকয়র এর 

 ম্বকি কলে়া হকয়কে । বইটির ম়ােকম র়ানী, দ্ব বনে এবিং র়াষ্ট্রন়ায়ে বহ ়াকব র়ানী 

লক্ষ্মীব়াইকয়র য়াত্র়াকে েুকল ির়া হকয়কে । বইটি এেটি ববশে বববরর্ িে়ান েকর 

কয, েীি়াকব র়ার্ী লক্ষ্মীব়াই ববিব়া বহ ়াকব র়াজ্যটি গ্রহর্ েকরবেকলন এবিং ইে 

ইবিয়়া কে়াপ়াবনর ববরুকদ্ধ ববকদ্র়াহ ের়ার জ্ন্য ববপ্ল্বীকের  ়াকি কয়াগ 

বেকয়বেকলন। কেববে়া রঙ্গ়াচ়ারী এেজ্ন ইবেহ়া ববে বযবন মেযুগীয় ি়ারেীয় 

ইবেহ়াক  বলঙ্গ বনকয় কপ়াে-িক্টর়াল গকবষর়্া পবরচ়ালন়া েকরকেন। 

িকমণন্দ্র িি়ান “Birsa Munda – Janjatiya Nayak” বশকর়ান়াকমর বই 

িে়াশ েকরকেন 

খকন্দ্রীয ন্ডেক্ষা ও িক্ষো উন্নযন মন্ত্রী শ্রী ধলমিন্দ্র প্রধান “Birsa Munda – 

Janjatiya Nayak” নালম একটি বই প্রকাে কলরলেন । বইটি ন্ড লেলেন 

অধ্যা ক অল াক চক্রওযা , ভাইস-চযালি র, গুরু োসীিাস 

ন্ডবশ্বন্ডবদ্যা য, ন্ডব াস ুর, েন্ডত্তেগড । এই বইটি ভগবান ন্ডবরসা মুণ্ডার 

সংগ্রাম এবং স্বাধীনো আলন্দা লন বনবাসীলির অবিানলক সামলন আনার 

একটি ব্যা ক প্রযালস খ ো হকয়কে। 
 

মীনা নাযার এবং ন্ডহম্মে ন্ডসং খেোওযাে "Tiger of Drass: Capt. Anuj 

Nayyar, 23, Kargil Hero " নামক  একটি বই ন্ড লেলেন  

েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়াকরর ম়া মীন়া ন়ায়়ার এবিং বহম্মে ব িং কশে়াওয়়াে  “Tiger 

of Drass: Capt. Anuj Nayyar, 23, Kargil Hero”,  ন়াকম এেটি নেুন বই 

বলকেকেন ”, য়া  HarperCollins Publishers India দ্ব়ার়া িে়াবশে হকয়কে। 

বইটিকে েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়াকরর (23 বের বয় ী) গপ উকল্লে ের়া হকয়কে, বযবন 

1999   ়াকলর ে়াবগণল যুকদ্ধর  ময় দ্র়া  ক ক্টরকে  ুরবক্ষে ের়ার জ্ন্য লড়াই 

ের়ার  ময় শহীে হকয়বেকলন, য়া অপ়াকরশন ববজ্কয়র  ়াফে এবিং ে়াবগণকল 

ি়ারকের ববজ্কয়র জ্ন্য গুরুত্বপযর্ণ বেল। েয়াকেন অনুজ্ ন়ায়়ারকে 2000  ়াকল 

বদ্বেীয়  কবণ়াচ্চ বীরত্ব পুরস্ক়ার মহ়াবীর চক্র (মরকর়্াত্তর) বেকয়  ম্ম়াবনে ের়া 

হকয়বেল। 
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Miscellaneous News in Bengali 
 

টাটা গ্রু  সু ার অযা  উলমাচলনর প্রস্তুন্ডে ন্ডনলে 

7 এবিল, ট়াট়া গ্রুপ ে়ার বহু িেয়াবশে  ুপ়ার অয়াপ Neu এর লঞ্চ েরকে চকলকে 

। এই  ফটওয়য়ারটি গুগল কপ্ল্ কে়াকরর ম়ােকম ি়াউনকল়াকির জ্ন্য উপলব্ধ ের়া 

হকব । ট়াট়া গ্রুকপর মযল লক্ষয হল বিবজ্ট়াল ববি়াগকে ি ়াবরে ের়া, য়াকে এটি 

অয়াম়াজ্ন, বফ্ল্পে়াটণ  এবিং বরল়াকয়ি গ্রুকপর বজ্ওম়াকটণ র মকে়া ব়াজ়্াকরর কনে়াকের 

 ়াকি িবেকয়াবগে়া েরকে প়াকর । 

বল়া হকি কয ট়াট়ার বনউ অয়াপ ববম়ান, কহ়াকটল, ওষুি এবিং মুবেে়ান়াকে এেটি 

প্ল্য়াটফকমণ এেবত্রে েরকব । এেটি েববকে Tata Neu অয়াকপর UIও িে়াশ ের়া 

হকয়কে । এই অয়াপটিকে বববিন্ন িরকনর আইেন রকয়কে য়া বববিন্ন উকেকে 

ব্যবহ়ার ের়া কযকে প়াকর । আপবন এই অয়াপটি ব্যবহ়ার েকর এেটি গ়াবডও বুে 

েরকে  ক্ষম হকবন। 
 

 ন্ডরলবেমন্ত্রী ‘প্রকৃন্ডে’ সবুজ উলদ্যালগর সমচনার খোষো কলরলেন 

কেন্দ্রীয় পবরকবশ, বন ও জ্লব়াযু় পবরবেণ ন মন্ত্রী, শ্রী িয কপির য়ােকবর 

উপবস্থবেকে, এেটি ি়াল পবরকবকশর জ্ন্য আম়াকের জ্ীবনি়ার়ায় ের়া কযকে প়াকর 

এমন কে়াট কে়াট পবরবেণ নগুবল  পকেণ  জ্ন কচেনে়া ব়াড়াকে আজ্ ম়া কে়াকট়া 

'িেৃবে' চ়ালু ের়া হকয়বেল। প়াশ়াপ়াবশ কেকশ ে়াযণের প্ল়্াবেে বজ্ণ য ব্যবস্থ়াপন়া 

(PWM) বনবিে েরকে পবরকবশ, বন ও জ্লব়াযু় পবরবেণ ন মন্ত্রে এবিং কেন্দ্রীয় 

দূষর্ বনয়ন্ত্রর্ কব়ািণ  (CPCB) দ্ব়ার়া গৃহীে বববিন্ন  বুজ্ উকদ্য়াগ। 
 

ন্ডগযা-সালসামার খ হ গ্রালম, একটি সম্প্রিায জাদুের প্রন্ডেন্ডষ্ঠে হলযলে 

ল়াে়াকে, এই অঞ্চকলর  মৃদ্ধ  ়ািংসৃ্কবেে ইবেহ়া   িংরক্ষর্ ও িচ়াকরর জ্ন্য কলহ 

কজ্ল়ার বগয়়া -  ়াক ়াম়া গ্র়াকম এেটি  ম্প্রে়ায় জ়্াদুঘর কে়াল়া হকয়কে। ল়াে়াে 

অকট়াকন়াম়া  বহল কিকিলপকমন্ট ে়াউবিল (LAHDC), কলহ-এর কচয়়ারম্য়ান 

ে়াবশ গ্য়াি ন েবমউবনটি বমউবজ্য়়াকমর উকদ্ব়ািন েকরন। ঐবেহযব়াহী উপকয়াগী 

বজ্বন পত্র, ে়াপড, কপ়াশ়াে, এবিং গয়়া-িবেবেন  ়াক ়াম়ার জ্ীবকনর িত্নবস্তু হল 

য়াদুঘকরর িি়ান আেষণর্। জ়্াদুঘরটি বববিন্ন স্থ়াপেয স্থ়ান এবিং দ্বববশষ্টয  হ এেটি 

ঐবেহযব়াহী ব়াবডকে অববস্থে। 
 

হুরুন 2022 সাল র ন্ডবলশ্বর সবলচলয ধনী স্ব-ন্ডনন্ডমিে নারী 

হুরুন বর ়াচণ  ইনবেটিউট েেৃণ ে িে়াবশে হুরুন বরকচে ক লফ কমি উইকমন ইন 

দ্য ওয়়ার্ল্ণ  2022 এর ে়াবলে়া অনুয়ায়ী। ে়াবলে়া অনু ়াকর, ববকে 124 জ্ন স্ব-

বনবমণে ন়ারী বববলয়কনয়়ার রকয়কে এবিং চীন ববকের 78 জ্ন স্ব-বনবমণে ন়ারী 

বববলয়কনয়়াকরর দুই-েৃেীয়়ািংকশ অবে়ান র়াকে য়ার পকর ম়াবেণ ন যুক্তর়াষ্ট্র 25 এবিং 

যুক্তর়াজ্য 5  হ। 
 

োন্ড কার েীষি 3: 

• লিংকফ়াকরর  হ-িবেি়াে়া উ ইয়়াজু্ন (চীন ে়াবলে়ার শীকষণ রকয়কে) 

• ফয়ান হিংওকয়ই, কচয়়ারম্য়ান/কিব কিন্ট, কহিংবল কপকট্র়াকেবমেয়াল 

কে়াপ়াবন বলবমকটি (চীন) 

• ল়ািকশয়়ার বিব শন ইি়াবের ওয়়ািং ল়াইচুন (চীন)। 
 

ভারেীয দৃেকল্প: 

• ফ়াল্গুনী ন়ায়়ার, Nykaa-এর িবেি়াে়া এবিং িি়ান বনবণ়াহী েমণেেণ ়া, USD 

7.6 বববলয়ন  পকের  ়াকি 10 েম স্থ়াকন রকয়কেন৷ শীষণ 10 জ্কনর মকে 

বেবনই এেম়াত্র ি়ারেীয়। 

• Zoho-এর  হ-িবেি়াে়া ও পণ্য ব্যবস্থ়াপে র়াি়া কিমু্ব হকলন US$ 3.9 

বববলয়ন  হ ি়ারকের বদ্বেীয় িনী স্ব-বনবমণে মবহল়া বববলয়কনয়়ার এবিং 

ববেব্য়াপী ে়াবলে়ায় 25েম স্থ়াকন রকয়কেন৷ র়াি়া কিমু্ব ি়ারকে শীষণস্থ়ানীয়, 

এবিং ববেজু্কড বদ্বেীয়,  বকচকয় বড উত্থ়ানে়ারীকের ে়াবলে়ায়। 

• ব়াকয়়ােন বলবমকটি এবিং ব়াকয়়ােন ব়াকয়়ালবজ্কির বনবণ়াহী কচয়়ারপ়া ণন এবিং 

িবেি়াে়া বেরর্ মজু্মে়ার-শ ে়াবলে়ার 26েম স্থ়াকন রকয়কেন, য়া গে 

বেকরর কিকে দুই ি়াপ বনকচ কনকম এক কে। ে়ার  পকের পবরম়ার্ ৩.৮ 

বববলয়ন ম়াবেণ ন িল়ার। 
 

ন্ডিন্ডল্লর  া  খকল্লায শুরু হ  আযষু মন্ত্রলকর খযাগ মলহাৎসব 

ববে স্ব়াস্থয বেবক  এবিং আন্তজ্ণ ়াবেে কয়াগ বেবক র ে়াউন্টি়াউকনর 75েম বেকন, 

আয়ুষ মন্ত্রে দ্ব়ার়া 15 আগে বেবল্লর পটিয বমকে প়ােণ , ল়াল কুইল়ায় (ল়াল কেল্ল়া) 

 ়াি়ারর্ কয়াগ কি়াকট়ােল উপস্থ়াপকনর উকেকে এেটি দুেণ ়ান্ত অনুি়াকনর 

আকয়়াজ্ন ের়া হকয়কে । অনুি়াকনর িি়ান অবেবি বেকলন কল়াে ি়ার বপে়ার শ্রী 

ওম ববডল়া । কবশ বেেু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী,  িং ে  েস্য, বেবল্লকে অবস্থ়ানরে বববিন্ন 

কেকশর র়াষ্ট্রদূে, ববখ্য়াে ক্রীড়া ক বলবিটি এবিং কয়াগ গুরুর়া এই অনুি়াকন কয়াগ 

কেকবন বকল অনুম়ান ের়া হকি। 
 

NCW অযান্ডন্ট-ন্ডহউম্যান রান্ডফন্ডকং খস  চা ু কলরলে 

ন়ারীকের জ়্ােীয় েবমশন ম়ানব প়াচ়াকরর ঘটন়া কম়াে়াকবল়ায় ে়াযণে়াবরে়া 

ব়াড়াকে, মবহল়াকের মকে  কচেনে়া বৃবদ্ধ েরকে, প়াচ়ারববকর়ািী ইউবনকটর 

 ক্ষমে়া বৃবদ্ধ এবিং িবশক্ষর্ এবিং আইন িকয়়াগে়ারী  িংস্থ়াগুবলর 

িবেবক্রয়়াশীলে়া বৃবদ্ধর জ্ন্য এেটি ম়ানব প়াচ়ার ববকর়ািী ক ল চ়ালু েকরকে । 

আইন িকয়়াগে়ারী েমণেেণ ়াকের মকে  কচেনে়া বৃবদ্ধ এবিং ে়াকের  ক্ষমে়া 

বৃবদ্ধর  ুববি়াকিণ ক লটি গঠন ের়া হকয়কে | 
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